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I

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” ประจําป 2560 
 จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
ที่ปรึกษา  
 ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง        อธิการบดี    
 
กองบรรณาธิการ 
 ศ.ดร.สายหยุด  จําปาทอง             ดร.สิทธิพร  ประวัติรุงเรือง 

ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต             
รศ.ดร.นิตยา  สุขเสรีทรัพย          
รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ         
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต     
ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ              
ผศ.สุรเดช บุญลือ 

ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ          
ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร           
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ    
ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์           
ดร.อนันต  ธรรมชาลัย              
ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล             

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก 
ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท 
รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ 
รศ.ดร.ปยะบุตร  วานิชพงษพันธุ  
รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ 
รศ.ดร.ศริศักด์ิ สุนทรไชย 
รศ.ดร.สมศักด์ิ สามัคคีธรรม 
รศ.ดร.เสาวลักษณ ชายทวีป 
รศ.เรือนแกว ภัทรานุประวัติ 
รศ.วสันต กันอ่ํา 
รศ.ศิริลักษณ สุวรรณวงศ 
รศ.อรสา  อรามรัตน 
ผศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย 
ผศ.ดร.อัคคกร    ไชยพงษ 
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ 
ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 
ดร.ดวง  บงกชเกตุสกุล 
ดร.ธิปตย   โสตถิวรรณ 
ดร.เพ็ญจันทร ประดับมุข เชอรเรอร 
ดร.ภัทราวดี มากมี 
ดร.มงคล กล่ินกระจาย 
ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง 
ดร.สุดาสวรรค    งามมงคลวงศ 
ดร.อนุพงษ อินฟาแสง 
ดร.อุไรรัตน แยมชุติ 
ดร.อุษณี  มงคลพิทักษสุข 
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II

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดานศึกษาศาสตร  

รศ.ดร.ชุติมา  มุสิกานนท 
รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปล้ืมสําราญ 
รศ.ดร.พวงรัตนน  เกษรแพทย 
รศ.ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ 
รศ.ดร.ลัดดาวัลย  เพชรโรจน 
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 
รศ.ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ 
รศ.ดร.อํานวย  เดชชัยศรี 

ผศ.ดร.คงศักด์ิ  สังฆมานนท 
ผศ.ดร.พันธศักด์ิ  พลสารัมย 
ผศ.ดร.ไพรัช  วงษยุทธไกร 
ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงษพิพัฒน 
ผศ.ดร.ศรุดา  ชัยสุวรรณ 
ผศ.ดร.ศิริพรรณ  ศรีวันยงค 
ผศ.ดร.สินธะวา  คามดิษฐ 
ผศ.ดร.อรุณี  หงษศิริวัฒน 

น.อ.หญิง ดร.สุธิญา  จันทรเจาฉาย 
ดร.ไขแสง  พุฒชูช่ืน 
ดร.จักรกฤษณ  โปณะทอง 
ดร.ชัยวัฒน  ประสงคสราง 
ดร.ดลฤทัย  บุญประสิทธิ์ 
ดร.ดุษฎี  สีวังคํา 
ดร.ธํารง  รัตนภานุเดช 
ดร.นพลักษณ  หนักแนน 

ดร.นวลพรรณ  วรรณสุธี 
ดร.บุปผา  ปล้ืมสําราญ 
ดร.ภานุวัฒน  ศิรินุพงศ 
ดร.วรางคภรณ  ไตรติลานันท 
ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 
ดร.วิวัฒนา  ฐานสโร 
ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน 
ดร.ศศิรดา แพงไทย 

 
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 
 ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ 

รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ 
ผศ.สุรเดช บุญลือ 
ดร.โกศล สอดสอง 
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร 
ดร.พงษศักด์ิ เพรชสถิต 

ดร.วัชระ  คําเขียว 
ดร.วิยะดา วรานนทวนิช 
ดร.สาธนีย  แซซ่ิน 
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล 
ดร.อนันต ธรรมชาลัย 

  
 ดานศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สมศักด์ิ  คงเที่ยง 
รศ.ดร.เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต 
ผศ.ดร.คําเพชร  ภูริปริญญา 
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม 
ดร.เฉลิมชัย  วิโรจนวรรณ 
ดร.ณรงค  พิมสาร 

ดร.ทรงยศ  แกวมงคล 
ดร.เบญจรัตน  ราชฉวาง 
ดร.เพชราวลัย  ถิระวณัฐพงศ 
ดร.สิริกาญจน  ธนวุฒิพรพินิต 
ดร.สุวพร  เซ็มเฮง 
ดร.อุทัยวรรณ  สายพัฒนะ 
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III

สารอธิการบด ี
 

การประชุมวิชาการนับวาเปนพันธกิจที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานดานวิชาการและการวิจัย ซ่ึงการประชุม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปล่ียนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางย่ิงที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซ่ึงจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 “การบูรณาการความรูสูการ
พัฒนาที่ย่ังยืน” ในคร้ังนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง 
นํามาซ่ึงการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง  

 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเก่ียวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในคร้ังนี้ 
 
         
 
              (ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
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IV

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  

“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาท่ียั่งยืน”  
วันศุกร ท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น. 

ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
 
08:00 – 08:30 น   ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ช้ัน 3  
08:30 – 10:30 น   นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่1 
10:30 – 11:00 น.  รับประทานอาหารวาง 
11:00 – 11:10 น.  พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560 
    กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม 
    กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
11:10 – 12:30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ     
12:30 – 13:30 น.  รับประทานอาหารวาง 
13:30 – 16:30 น.  นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที ่2 
 

__________________________________ 
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V

สารบัญ 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS001: ความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมีตอการบริการของพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน  เ ท่ียวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย  จํากัด 
(มหาชน) ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม-ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ทรัพสิริ  เสนีวงศ ณ อยุธยา 1 

NBUS002: วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถ: ท่ีมาและการแพรกระจาย
ของวรรณกรรม 

จามีกร ชูทรัพย  13 

NBUS004: การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุของแรงงานนอก
ระบบในภาคบริการ: กรณีศึกษา เขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม 

ทัศนียา ถาวรรัตน  
รศ.มธุรส สวางบํารุง 

29 

NBUS005: การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก 

พันเอกสุรศิษฏ  กิจพิทักษ     
ดร.วัชระ คําเขียว  

41 

NBUS006: ปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน
หนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

พลอยทิพย  กิตติวงศสุนทร  
ผศ.ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ  

53 

NBUS007: การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

กรชศา นวนเนตร    
ดร.พงษศักดิ ์เพชรสถิตย 

62 

NBUS008: พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการ
ทหารสื่อสาร 

จาสิบเอก โสภณ  จินดาวงษ  
ดร.วัชระ  คําเขียว 

71 

NBUS009: การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

จาสิบเอกพิสิฐโชค พาบัว 
ดร.วัชระ คําเขียว  

80 

NBUS010: รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใช
ประโยชนจากขาวสารทางทีวีออนไลนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ชฎาพร  ทับคง 89 

NBUS011: ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจีนตอการทองเท่ียวในประเทศ
ไทย 

Wenhua  Mo 100 

NBUS012: พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร 

Li li Huang 109 

NBUS013: แรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิค
แมนูแฟคเจอร่ิง อยุธยา จํากัด 

รพรชัย  อุทยารักษ 
ดร.วัชระ  คําเขียว 

121 
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VI

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS014: ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

รัตติกาล  โสวะภาส 
ดร.พงษศักดิ ์เพชรสถิตย 

131 

NBUS015: แรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

ธันยธรณ  ฤทธ์ิกิ่ง 
ดร.วัชระ  คําเขียว  

114 

NBUS016: แรงจูงใจท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล 
ภัทร จํากัด 

วารุณีแกวอินทร  
ดร.พงษศักดิ์เพชรสถิตย 

158 

NBUS017: รูปแบบการดําเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปดรับขอมูลขาวสาร 
และพฤติกรรมการทอง เ ท่ียวแบบธรรมชาติของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นวรัตน  สุธรรมชัย 169 

NBUS018: รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคกับการใชประโยชนของนักทองเท่ียวชาวไทย: ใน
บริบทเทศกาลดนตรี 

ธนิตา  คงชัย 179 

NBUS021: แรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญา ในการเลือกศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 

วรเทพ  ตรีวิจิตร  
ชลกนก  โฆษิตคณิน 

190 

NBUS022: แรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอร
ทกรุงเทพ 

ดารารัตน  เกษแกว 
ดร.พงษศักดิ ์ เพชรสถิตย  

198 

NBUS023: การจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558 ดวงใจ ดีนาน 
ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธ์ิ 

211 

NBUS024: คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง 

สุธิดา  ถนอมวงษ 
ดร.ชัยวุฒิ  จันมา 
ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล 

218 

NBUS025: การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางยั่งยืนของชุมชนบานงิ้ว 

ศรีวิชัย สุระชาติ     
ดร.วัชระ คําเขียว 

229 

NBUS026: การพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บนสมารทโฟน iOS 

ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ 
สุนันทา  ศรีมวง 
ณัฏฐกันย  เจริญวัฒธนากุล 

240 
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VII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS027: ประเภทของสัญญาจางมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

รัชดาภรณ  เพิ่มความเจริญ 
ผศ.ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 

249 

NBUS028: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสาย
การบินไทยสมายลของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอน
เมือง 

ศรัญูเพิ่มความเจริญ  
ผศ. ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ  

258 

NBUS029: การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ
การจัดตั้งสหกรณโคเน้ือ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

ชัยชนะ พันธพงษ 
ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ 

268 

NBUS031: ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูเรียนตอการบริหาร
จัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

สุวัลณา  คูหากาญจน 
ดร.ณัฐกาญจน  สุวรรณธารา 

278 

NBUS032: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคใน
เขตลาดกระบัง 

เกศกนก  ปกกระโทก 286 

NBUS033: การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตจังหวัดชลบุรี 

วรรณพิมล  ชัยประคองชีพ 
ดร.ณัฐกาญจน  สุวรรณธารา  

294 

NBUS034: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายเทคโนโลยีการผลิต 
บริษัทผลิตยางรถยนตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้จังหวัดระยอง 

ภัทรกร ยิ่งกิจสถาวร  
ดร.ณัฐกาญจนสุวรรณธารา  

302 

NBUS037: ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

กวีกานต  กลั่นมา 309 

NBUS038: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานสํานักงาน
ทัศนียการบัญชี 

รัชนีภรณ  คลองแคลว 317 

NBUS039: การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 

เกศกนก   ปกกระโทก 327 

NBUS040: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
ของนักทองเท่ียวท่ีใชบริการท่ีพักบนเกาะลาน จังหวัดชลบุรี 

พิชญสุกานต  วัสสกาญจน 
ดร.สาธนีย  แซชิ่น 

332 

NBUS041: ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอปผาน
เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม 

LAN QIYAN 
ดร.สาธนีย  แซชิ่น 

339 

NBUS042: ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทยของ
นักทองเท่ียวจีนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

GAN XUE YAN 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรต ิ

345 
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VIII

สารบัญ (ตอ) 
 

เร่ือง                 หนา 
 

NBUS043: ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจทองเท่ียวท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ของนักทองเท่ียวชาวจีน 

Lan HeHui 
ดร.สาธนีย  แซชิ่น 

354 

NBUS044: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อะไหลรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม 

สาวิตรี  เจือทอง 
ดร.สาธนีย  แซชิ่น 

362 

NBUS045: ปจจัยท่ีมีผลตอการดาวนโหลแอพพลิเคชั่นของผูใชโทรศัพทมือถือ
ไอโฟน ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

LIANG JIA LIN 
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรต ิ

372 

NBUS046: คาใชจายในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นิภารัตน นักตรีพงศ 
เบญจา ทองพันธ 

379 

NBUS047: ปจจัยท่ีสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูปคาสงใน
ยานประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร 

ศราวุฒ  ศรีวารินทร 
ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรต ิ

385 

NBUS048: ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ ในตําบลบึง
คําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ปฐมพงษ  ภูพาที 
ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรต ิ

394 

NBUS049: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินคา บริษัท การบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) 

กมลชนก  วิเศษะภูต ิ
ผศ.ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 

403 

NBUS050: ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟตในอําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

จันทิมา  เนินชัย 
ดร.สาธนีย  แซชิ่น 

415 

NBUS051: ปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ ในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

กรีโกญา  สุกใส 
ดร.สาธนีย  แซชิ่น 

432 
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NBUS001: ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
PASSENGER SATISFACTION OF SERVICES OF THE FLIGHT ATTENDANTS FLIGHT 
BKK-CNX-BKK OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED AT 
CHIANGMAI INTERNATIONAL CHIANGMAI-PROVINCE AND SUVARNABHUMI BANGKOK 
INTERNATIONAL AIRPORT BANGKOK 
 
ทรัพสิร ิ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา * 
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการฝึกอบรมการ
ให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รองรับกลุ่มประเทศอาเซียนที่ใช้บริการของ บริษัท การบินไทย จ ากัด  
(มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน จ านวน 200 คน ใช้การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way anova 
 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านบุคลิกภาพ และด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา อยู่ในระดับ
มาก ส าหรับด้านการให้บริการ ด้านอารมณ์ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทางการเพื่อเป็น
การปรับปรุงการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ มีดังนี้ ด้านการให้บริการ 
ได้แก่ บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ บุคลิกน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ด้านความรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษา ได้แก่ ส่ือสารภาษาท้องถิ่นได้ ด้านอารมณ์ ได้แก่ การแสดงออกที่ประทับใจเมื่อต้อง
ให้บริการท่ีนอกเหนือกว่าปกติ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ วารสารหนังสืออ่านบนเครื่องบิน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลชองผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: (1) ความพึงพอใจ (2) การบริการ (3) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to study passenger satisfaction of services of the flight 
attendants flight BKK-CNX-BKK of Thai airways international public company limited at Chiangmai 
international (Chiangmai province) and suvarnabhumi international airport Bangkok 2) to study ways to 
improve the service training of flight attendants ASEAN supports the use of Thai airways international 
public company limited. The sample consisted of 200 person selected by convenience sampling and the 
sample size was determined by using the table of Krejcie and Morgan. The instrument for collecting data 
was a five-rating scale questionnaire. Statistics used to analyze data were percentages, means and 
Standard Deviations t-test and One way anova. 
 The results of this study showed that passenger’s satisfaction in 5 categories were in the overall 
average level and at high level. It was found that personality's satisfaction and knowledge of the ability to 
use language was at high level. But for the emotional-services and all provided facilities were moderate. 
The guidelines in order to improve its services of the flight attendants flight BKK-CNX-BKK of Thai airways 
international public company limited at Chiangmai international Chiangmai province and suvarnabhumi 
international airport Bangkok. Should be: the equality of services, reliable personality, the ability to use 
languages including local language. To show the fulfilment of extra services, comfortable and convenience 
facilities such as comfortable seats, in-flight entertainment, safety equipment, and various magazines. 
The hypothesis testing found that passenger satisfaction characteristic in his with the service was no 
different, statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords: (1) Satisfaction (2) Services (3) Flight Attendants 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ผู้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องผ่านการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้บริการ
ก่อนปฏิบัติงานบนเครื่องบิน อาจเข้ารับการฝึกในต่างประเทศหรือในประเทศ แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติที่รับผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ และด าเนินกิจการเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นสายการบินของ
คนไทยอย่างแท้จริงจนกระท่ังปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติการบินที่มีความปลอดภัยสูงแล้วยังมุ่งเน้นให้บริการ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการบริการสู่ความ
เป็นเลิศด้วยเสน่ห์ไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามวิสัยทัศน์ของบริษัท การบินไทยฯ ท่ีก าหนดว่า เป็นสายการบิน
ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย (First Choice Carrier with Touches of THAI) พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทยฯ น้ันเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติทั่วโลกทั้งในด้านของการบริการ และการ
มีเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้ม สุภาพอ่อนหวาน มีน้ าใจ การคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
และการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  (http://www. 
crewsociety.com) 
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 จากนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ได้ส่งเสริมการพัฒนางานบริการ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้บริการได้ง่าย และหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกัน
และกัน และวางรูปแบบการให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่ค านึงว่าผู้รับบริการ
จะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door) ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการ
เชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่างๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขออนุญาต ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต 
(One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต้น (http://www.opdc.go.th) 
 ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555/2556 จากการประเมินข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า จ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับปี 2554 และมีแนวโน้มว่า
จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส าหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่อันดับต้นๆ คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และรัสเซีย ตามล าดับ ด้านการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมือง
หลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ 
รถไฟ และทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองตามล าดับ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 6 ล้านคน/ปี 
รองรับการขนส่งสินค้าได้ 30,000 ตัน/ปี มีเที่ยวบินตรงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคถึง 8 สายการบินโดยเฉพาะประเทศ
ในแถบเอเชีย มีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลายประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ลาว สิงคโปร์ พม่า 
ฮ่องกง เป็นต้น (ท่าอากาศยานเชียงใหม่. 2556) ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
การบินนานาชาติของภูมิภาค (Aviation Hub) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี, 2558-2561) จังหวัดเชียงใหม่จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี, 2558-2561) นับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ผ่านกระบวนการเห็นชอบและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกภาคส่วน จากข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร 
โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 กิโลเมตร และส่วนท่ียาวที่สุด คือ จากทิศเหนือ
ถึงทิศใต้ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ) พื้นที่มีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,566,910 ไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จ าแนกเป็นพื้นที่
ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) พื้นที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 17.26% 
(2,167,971 ไร่) จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และประเพณีมีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา ใน ปี 2554 เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญ
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ระดับโลก จากรายงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2554 (อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี, 2558-2561) 
พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเชียงใหม่ จ านวน 5,661,673 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 620,756 คน (12.31%) 
แยกเป็นชาวไทย 3,622,511 คน (63.98%) ชาวต่างประเทศ 2,039,162 คน (36.02%) โดยชาวต่างประเทศที่เดินทาง 
เข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 3 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอมริกา ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น 
สร้างรายได้แก่จังหวัด 43,070.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2553 จ านวน 3,563.21 ล้านบาท หรือ 9.02% ซึ่งแยกเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย 23,973.93 ล้านบาท (55.66%) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19,096.31 ล้านบาท (44.34%) 
 การเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ขับรถยนต์ส่วนบุคคลใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง นั่งรถโดยสารจากสถานี
ขนส่งหมอชิต หรือน่ังรถไฟจากสถานีรถไฟหัวล าโพง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง หากเดินทางโดย
เครื่องบินเป็นการเดินทางโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง และ
มีเที่ยวบินหลายบริษัท ให้บริการหลายสิบเที่ยวบินต่อวัน โดยสายการบินหลัก คือ บริษัท การบินไทย จ ากัด และสาย
การบินอื่นๆ (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่. 2556) ซึ่ง บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ให้บริการ 7 เที่ยวบินต่อวัน/
ทุกวัน/ทุกสัปดาห์ เพื่อเดินทางไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งศูนย์กลาง
ท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาทางอากาศ อันดับ 3 ของประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศกึษาความ
พึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสนับสนุนการด าเนินงานในการให้บริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-
CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการฝึกอบรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรองรับ
กลุ่มประเทศอาเซียนท่ีใช้บริการของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร อายุ 
18 ปี ขึ้นไป ใช้บริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ านวน 4 เที่ยวบิน เที่ยวบินละโดยประมาณ 321 คน ระหว่างวันที่ 11 
กับวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และระหว่างวันที่ 3 กับวันที่ 5 กันยายน 2559 เชียงใหม่ -กรุงเทพฯ จ านวน 2 เที่ยวบิน 
และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จ านวน 2 เที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารท่ีเดินทางกับสายการบิน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ไม่สามารถหาจ านวนที่แน่นอนได้ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้บริการสายการบิน บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก Convenience sampling) โดยถือเอาความสะดวกของผู้ศึกษาเป็นหลัก 
และง่ายต่อการเก็บข้อมูล ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน (1970) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 
2555) ก าหนดค่าความเชื่อมั่นท่ี 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารท่ีมตีอ่การบริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่-
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ 
1. ด้านการให้บริการ 
2. ด้านบุคลิกภาพ 
3. ความรู้ความสามารถ ด้านการใช้ภาษา 
4. ด้านอารมณ ์
5. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. อาย ุ
2. เพศ 
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. รายได ้
6. อาชีพ 
7. สัญชาต ิ
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ตาราง 1 ตารางเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

เที่ยวบิน สถานท่ี ออกเวลา ถึงเวลา 
11 กรกฎาคม 2559 TG 105 เชียงใหม-่กรุงเทพฯ 10.40 น. 11.50 น. 
24 กรกฎาคม 2559 TG 111 เชียงใหม-่กรุงเทพฯ 15.10 น. 16.20 น. 
3 กันยายน 2559 TG 116 กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่ 17.20 น. 18.30 น. 
5 กันยายน 2559 TG 120 กรุงเทพฯ-เชียงใหม ่ 18.40 น. 20.00 น. 

 
ที่มา: บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ลักษณะ
ค าถามในแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ 
  2. การตรวจสอบความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ท าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครอบคลุมความชัดเจนของเนื้อหาสาระ ต่อจากนั้นให้น าเครื่องมือ
ที่ใช้ศึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ร่วมพิจารณาประเมินตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือศึกษาดังกล่าว โดยท าการคัดเลือก
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า .50 มาใช้ในแบบสอบถาม ส าหรับข้อที่ IOC น้อยกว่า 0.50 ผู้วิจัยท าการตัดทิ้งก่อน
น าไปสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98 
  3. การทดสอบเครื่องมือในภาคสนามน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้โดยสาร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Efficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
  4. น าแบบสอบถามจากการทดสอบดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
น าไปรวบรวมข้อมูล 
  แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนาขึ้นออกแบบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท าการเก็บข้อมูล
จากผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ ส าหรับรายได้ แปลช่วงเงินเป็นเงินไทย แบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 1) อายุ 2) เพศ 3) สถานภาพ 4) การศึกษา 5) รายได้ 6) อาชีพ และ 
7) สัญชาติ 
   ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 5 ด้าน มีดังนี้ 1) ด้านการให้บริการ จ านวน 2 ข้อ 2) ด้านบุคลิกภาพ 
จ านวน 2 ข้อ 3) ด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา จ านวน 2 ข้อ 4) ด้านอารมณ์ จ านวน 3 ข้อ และ 5) ด้าน
ส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 6 ข้อ 
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    เกณฑ์ในการวัดระดับเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาขึ้นก าหนดเกณฑ์
การให้ค่าความหมายความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแบบ Rating Scale โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้ค าตอบ ดังนี ้
     ระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ระดับคะแนน 
      มากที่สุด 5 
      มาก 4 
      ปานกลาง 3 
      น้อย 2 
      น้อยที่สุด 1 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน 
BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล 
  2. วางแผนในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. จัดเตรียมแบบส ารวจให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. วางแผนด าเนินการ ตามเที่ยวบินที่ก าหนด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง จ านวน 4 เที่ยวบิน เที่ยวละ 50 ชุด รวมจ านวน 200 ชุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับหาค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test และ One way 
Anova 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด ร้อยละ 23.50 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 20.00 และอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 17.50 ตามล าดับ เพศหญิง ร้อยละ 54.50 และ
เพศชาย ร้อยละ 45.50 สถานภาพสมรส ร้อยละ 47.00 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 45.50 และสถานภาพหย่าร้าง/
แยกกันอยู่ ร้อยละ 5.50 ส่วนใหญ่การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 60.00 รองลงมาปริญญาโท ร้อยละ 25.50 และการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.50 มีรายได้ 12,000-20,000 บาท ร้อยละ 23.50 รองลงมารายได้ 40,001-50,000 บาท 
ร้อยละ 19.50 และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 19.00 ตามล าดับ อาชีพนักท่องเที่ยว ร้อยละ 29.00 รองลงมา
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 24.50 และอาชีพนักธุรกิจ ร้อยละ 20.50 มีสัญชาติไทย มากที่สุด ร้อยละ 70.00 
รองลงมาสัญชาติเยอรมันนี ร้อยละ 7.00 และสัญชาติอเมริกา ร้อยละ 5.50 ตามล าดับ 
 2. ความพึงพอใจของผู้โดยสารท่ีมีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-
BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ใน 5 ด้าน พบว่า โดยรวมเฉล่ีย อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.42, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก (X = 3.56, S.D. = 0.60) รองลงมาความรู้ความสามารถด้าน

การใช้ภาษา (X = 3.55, S.D. = 0.70) และด้านการให้บริการ (X = 3.36, S.D. = 0.52) ตามล าดับ แสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ 

(n = 200) 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1. ด้านบุคลิกภาพ 3.56 0.60 มาก 
2. ความรู้ความสามารถดา้นการใช้ภาษา 3.55 0.70 มาก 
3. ด้านการให้บริการ 3.36 0.52 ปานกลาง 
4. ด้านอารมณ ์ 3.35 0.68 ปานกลาง 
5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.27 0.74 ปานกลาง 

โดยรวม (เฉล่ีย) 3.42 0.65 มาก 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังต่อไปนี้ 
  สมมติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .805 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ความ
พึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
เพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .070 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ความ
พึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .409 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .561 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 5 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .850 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
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ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 6 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .338 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานท่ี 7 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
สัญชาติต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .850 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีสัญชาติต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 1. ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ บางเที่ยวบิน
มีจ านวนผู้โดยสารเป็นจ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาจไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้โดยสารได้ทั้งหมด อีกทั้งช่วงเวลาบินมีเวลาจ ากัด จึงท าให้ความพึงพอใจที่มีต่อบริการของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พวงผกา  วรรธนะปกรณ์ 
(2556) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงต่อความพึงพอใจในบริการของ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2556 เรียงตามล าดับ ค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ 
ด้านส่ิงที่สัมผัสได้ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการตอบสนอง มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.76 0.71 0.63 และ 
0.62 ตามล าดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ปานกลาง สอดคล้องกับทฤษฎีการบริการ (เอนก  สุวรรณบัณฑิต; และภาสกร  
อดุลพัฒนกิจ. 2554) คือ ผู้ให้บริการต้องเกิดการรับรู้และเข้าใจลักษณะของงานบริการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลาย และเกิดความคาดหวังในคุณภาพการบริการท่ีสามารถเป็นไปได้ตามลักษณะของงาน และตระหนักถึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของตัวผู้รับบริการในกระบวนการบริการในฐานะผู้แสดงเจตนาในการรับบริการ 
 2. ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต้องผ่านการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใหม่ของบริษัท ฯ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 8 สัปดาห์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (BQ) สถานที่ในการ
ฝึกอบรม คือ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ ส านักงานหลักสี่ และมีการใช้อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติการบิน เน้นเรื่องความปลอดภัยอย่างรัดกุม และมีการเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนปฏิบัติ 
การบินเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) (2557) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาท สุภาพอ่อนโยน อบอุ่น และมีท่วงท่า 
ที่นุ่มนวล มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรกับผู้อื่น และสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและสังคม  
ได้ง่าย มีความอดทนต่อความยากล าบากของงาน อดทนต่อปฏิกิริยาของผู้โดยสาร และมีความอดทนต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่างๆ แต่งตัวดี สะอาด และเรียบร้อย มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักงานทางด้านบริการ 

9



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความห่วงใยเอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างจริงใจที่จะมอบให้แก่ผู้โดยสาร และสอดคล้องกับบุคลิก
คุณลักษณะ 7 ประการของนักบริการที่ดี คือ ยิ้มแย้มและเอาใจเขาใส่ใจผู้โดยสาร เห็นอกเห็นใจในความยุ่งยากล าบาก
ของผู้โดยสาร ตอบสนองความต้องการผู้โดยสารอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ
ผู้โดยสาร การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใช่ท าแบบเสียมิได้ แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ 
และเสริมองค์กรด้วยกริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกระตือรือร้นขณะบริการ 
จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ 
 3. ด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องพบปะกับชาวต่างชาติอยู่เป็นประจ า
ขณะปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน และเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งของทุกสายการบินที่พนักงานต้อนรับบนเครื่อง
ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเป็นอย่างดียิง่ สอดคล้องกับ ฐมณฑ์ปวีร์  เพชรรัตน ์(2555) ศึกษาเรื่อง การ
ส ารวจความต้องการในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อประเมินต าราเรียนในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานสายงาน
ปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ผลการศึกษาพบว่า ทักษะภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นในการท างานมากที่สุด คือ การฟังและ
การพูด พนักงานระดับกลางมีความสามารถในด้านใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษได้ดีกว่าพนักงานระดับล่าง พนักงาน
ระดับกลางต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน ส่วนพนักงานระดับล่างต้องการพัฒนาทักษะทางด้าน
การฟังและการพูด 
 4. ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ต้องปฏิบัติในแต่ละ
เที่ยวบิน พบปะผู้โดยสารเป็นจ านวนมาก ผู้โดยสารแต่ละคนมีอารมณ์และความต้องการในการบริการที่ไม่เหมือนกัน 
และอาจมีผู้โดยสารบางคนที่มีอารมณ์ร้อน รีบด่วน อยากได้ในส่ิงที่ต้องการอย่างเร่งด่วน ประกอบกับพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินการท างานมีขั้นตอนในการบริการ และต้องประสบกับผู้โดยสารดังกล่าว ในบางครั้งอาจมีปฏิกิริยาที่ไม่
เหมาะสมได้ในบางโอกาส จึงให้บริการล่าช้าบ้าง จึงท าให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อบริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ กรรนภัทร  กันแก้ว (2555) ที่พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการบริการสายการบิน: กรณีศึกษาสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย 
ภาพรวมระดับความคาดหวังต่อการบริการทางด้านการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบินต่อสายการบิน
กรณีศึกษาทั้งสองสายการบิน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังในระดับมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจต่อบริการ
ที่ได้รับในระดับที่มาก สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ คือ ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่นเป็น
ความต้องการในล าดับต่อมา ซึ่งความต้องการในชั้นน้ีถ้าได้รับจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง 
 5. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
เป็นเที่ยวบินที่ไม่มีบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน อีกทั้งด้านการให้บริการหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ ผู้โดยสารไม่ได้
ต้องการทุกคน แต่เป็นบริการที่ไว้ให้เพื่อเพิ่มความประทับใจแก่ผู้โดยสาร เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ บางเที่ยว
มีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการร่วมเดินทางด้วย ความต้องการของการใช้รถเข็นส าหรับผู้สูงอายุ หรือส าหรับผู้พิการจึงมีความ
จ าเป็น อีกทั้งที่น่ังและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสาร เช่น การเลือกรับชม ภาพยนตร์ ดูรายการทีวีและ
ฟังดนตรีอันไพเราะที่คัดสรรบทเพลงมาให้ อาจจะไม่ถูกใจผู้โดยสารได้ทุกเชื้อชาติทุกภาษา ไม่สอดคล้องกับ  รัฐนันท์  
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พุกภักดี (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย การศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยจ าแนกตามส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. ด้านการให้บริการ ควรให้บริการผู้โดยสารด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น โดยไม่
ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา การแต่งกาย เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจในการบริการให้แก่ผู้โดยสารมากกว่าเดิม 
  2. ด้านบุคลิกภาพ ควรมีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่ประทับใจเมื่อต้อง
ให้บริการที่นอกเหนือกว่าปกติ ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีบุคลิกน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ เป็นการเสริมแรงด้าน
บุคลิกภาพให้ดูดีทั้งภายนอกและภายในมากยิ่งขึ้น 
  3. ด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา ควรมีโครงการจัดฝึกอบรมด้านภาษาที่สามหรือภาษา
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เพื่อเป็นเสน่ห์ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น 
  4. ด้านอารมณ์ ควรมีโครงการท่ีเกี่ยวกบัการจดัการด้านอารมณ์ เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ด้านอารมณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อันมีผลกระทบแก่ผู้โดยสารได้ 
  5. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ควรเน้นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้โดยสารทั่วไป เพื่อ
ก่อให้เกิดความประทับใจการใช้บริการเที่ยวบินของ บริษัท เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารจ าแนกตามช่วงเวลา เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
  2. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้โดยสารต่อการบริการบนเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ 
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NBUS002: วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถ: ท่ีมาและการแพรกระจายของวรรณกรรม 
DIDACTIC POEM "PHRA PARAMATTHA": THE ORIGIN AND LITERATURE 
DISSEMINATION 
 
จามีกร ชูทรัพย * 
* บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดยอ 
 วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถ เปนวรรณกรรมทางศาสนาที่มุงเนนการสอนธรรมระดับพื้นฐาน 
เชน การทําความดี ทําบุญ รักษาศีล บูชาพระรัตนตรัย คุณประโยชนของการสรางกุศลและโทษของการทําอกุศล 
และสอนธรรมระดับสูง คือ ความไมเที่ยงแทของสังขาร การเวียนวายตายเกิด และการไปสูนิพพาน ซ่ึงปจจุบันมี
นักวิชาการที่ทํางานวิจัยเก่ียวกับเนื้อหาและคุณคาของวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองนี้แลว อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ผาน
มายังไมมีการศึกษาเก่ียวกับที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรมดังกลาวมากนัก บทความนี้จึงนําเสนอขอมูล
เพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว โดยใชตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถ ของสํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี กรุงเทพฯ 
เปนหลัก 
 ผลการศึกษา พบวา วรรณกรรมเร่ืองนี้มีที่มาจากปรมัตถธรรม โดยนําเอาหลักธรรมขอดังกลาวมาดัดแปลง
ใหมเปนวรรณกรรมกลอนสวดที่ทําใหสามารถอานและเขาใจไดงายสําหรับคนที่ไมมีความรูเร่ืองศาสนาอยางเชน
ชาวบานทั่วไป ตนฉบับวรรณกรรมเร่ืองนี้สวนมากเปนสมุดไทย มีอายุอยูในสมัยรัชกาลที่ 3-5 แหงกรุงรัตนโกสินทร  
มีตนฉบับแพรกระจายอยูทั่วประเทศ แตพบมากที่สุดทางภาคใต นอกจากนี้ ยังพบวามีวรรณกรรมเร่ืองอื่นๆ ที่มี
ความสําคัญและโดดเดนในภาคใตบันทึกรวมอยูในตนฉบับเลมเดียวกับพระปรมัตถดวย ซ่ึงลวนบงช้ีใหเห็นถึงความ
สอดคลองกันระหวางพระปรมัตถและวรรณกรรมเร่ืองอื่นๆ ทั้งดานเนื้อหาและความสัมพันธกับทองถ่ินภาคใตอยาง
เห็นไดชัด จึงสรุปไดวาวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเปนวรรณกรรมที่เร่ิมแพรกระจายมาจากภาคใต 
 ทายที่สุดแลว เนื้อหาเร่ืองที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถ จึงเปนการ
นําเสนอขอมูลที่ยังไมเคยมีผูศึกษา โดยตอยอดจากงานวิจัยเดิมเก่ียวกับวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองดังกลาว เพื่อให
ทราบถึงภูมิหลังของวรรณกรรมเร่ืองนี้มากย่ิงขึ้น 
 
คําสําคัญ: พระปรมัตถ, วรรณกรรมกลอนสวด, วรรณกรรมภาคใต 
 
Abstract 
 Didactic poem "Phra Paramattha" is religious literature that focuses on teaching basic moral 
such as benefaction, precepts, worshipping the triple gem or Tripitaka, benefit of benefaction. This poem 
also indicates demerit of sin as well as teaching high moral, including unsteadiness of body-the three 
characteristics or Trilaksana, cycle of birth and death, and Nirvana. Nowadays, some authors have 
studied Phra Paramattha and stated the value of this poem so far. However, those researches have not 
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focused on Phra Paramattha’s origin and dissemination so author mainly uses old Thai book manuscripts 
in national library of Thailand to present the topic’s additional data. 
 After studing, The evidence shows Phra Paramattha's origin coming from “Paramattha 
Dharma”; adapted the principle text into a didactic poem which is easier to read and understand. Phra 
Paramattha’s manuscripts are old Thai papers that were made in the reign of King Rama 3-5. 
Disseminated manuscripts were spread all over country especially the southern of Thailand. Furthermore, 
There are also other important literatures in southern Thai recorded on Phra Paramattha’s manuscripts 
which clearly show to content and relationship of southern Thai’s concordance during Phra Paramattha 
and other literatures. Therefore, Phra Paramattha was disseminated from southern Thai during this era. 
Finally, this research aims at studying the origin and literature dissemination of Phra Paramattha which 
never appear in any researches by using previous studies as additional information to find out more 
background of the literature. 
 
Keywords: Phra Paramattha, Didactic Poem, A Southern Thai Literature 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 วรรณกรรมกลอนสวด (กลอนอานทํานองสวด หรือคํากาพย) เปนวรรณกรรมที่ประพันธดวยกาพยชนิด
ตางๆ เชน ยานี 11 ฉบัง 16 หรือสุรางคนางค 28 นิยมประพันธต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 5 แหงกรุง
รัตนโกสินทร เนื้อหามักเปนเร่ืองในศาสนา คือ ชาดกและหลักธรรมตางๆ ผูสวดสวนมากจะเปนพระหรือบัณฑิตผูมี
ความรูสวดใหประชาชนซ่ึงอานหนังสือไมออกไดฟง โดยใชสําหรับสวดหรืออานในชวงที่ศาสนิกชนไปบําเพ็ญกุศลที่
วัด สวดในวันนักขัตฤกษหรือสวดเม่ือส้ินหนานาในครัวเรือนทั่วไปตามชนบท ดังนั้นวรรณกรรมกลอนสวดจึงมีความ
เก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนอยางมาก เนื่องจากสามารถใชเปนแบบเรียนสอนอานสําหรับเด็กเพื่อใหอาน
หนังสือไดคลองแคลว ดวยคําประพันธที่มีลักษณะเปนรอยกรองทําใหอานและจดจําไดงาย นอกจากนี้กลอนสวดยังมี
ฐานะเปนส่ิงจูงใจใหเล่ือมใสในพุทธศาสนา ส่ังสอนเร่ืองความดีความช่ัว บาปบุญคุณโทษ และใหขอคิดคติสอนใจใน
การดําเนินชีวิตอีกดวย เพราะฉะนั้นวรรณกรรมกลอนสวดจึงเปนวรรณกรรมที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของวัดกับประชาชน รวมถึงสะทอนความเช่ือและคานิยมของคนในอดีตไดเปนอยางดี 
 วรรณกรรมกลอดสวดเร่ือง “พระปรมัตถ” เปนวรรณกรรมที่นํา “ปรมัตถธรรม” จากพระอภิธรรมใน
พระไตรปฎกมาดัดแปลงเปนวรรณกรรมกลอนสวด ส่ิงที่นาสนใจ คือ ปรมัตถธรรมเปนหลักธรรมที่กลาวถึงจุดหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนา หรือ “นิพพาน” ผานการอธิบายประกอบกับส่ิงตางๆ ที่เกิดและดับตามปจจัย ไดแก จิต เจตสิก 
และรูป เพื่อใหเห็นถึงความไมเที่ยงของสังขาร และช้ีใหเห็นวานิพพานคือความจริงแทที่หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง 
อยางไรก็ตามเนื้อหาของปรมัตถธรรมนั้นก็เปนหลักธรรมที่เขาใจไดยากอยางมากในกลุมคนที่ไมมีความรูเร่ืองศาสนา 
แมกระทั่งในกลุมผูศึกษาเร่ืองทางศาสนาเองก็ยังกลาววา “ปรมัตถธรรมหรือธรรมขั้นปรมัตถเปนส่ิงที่ยากหากจะ
ศึกษาใหเขาใจอยางถองแท” แตวรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถนี้ ไดนําหลักธรรมดังกลาวมาดัดแปลงใหมเปน
วรรณกรรมกลอนสวด ที่ประยุกตเนื้อหาใหเขากับความเช่ือขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนทั่วไป โดย
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เนื้อหาเร่ิมตนจากการสอนศีลธรรมระดับพื้นฐาน เชน การทําความดี ทําบุญ รักษาศีล บูชาพระรัตนตรัย เพื่อใหเห็น
คุณประโยชนของการสรางกุศล และสอนเร่ืองเวรกรรมและนรกเพื่อใหเห็นโทษ ของการทําอกุศล เชน 
       “ใครรักษาได  
  ศีลทานนี้ไซร   ยกใสเหนือหัว  
  ศีลพระทั้งหา   จะพาเอาตัว  
  ใหพนที่กลัว    พนทางกันดาร”  
       “บาปเบียนมนุษย  
  บาปนั้นที่สุด    ย่ิงกวาทุกอัน   
  เม่ือดับสังขา    เวราตามทัน  
  ตกลงไปพลัน   ในจตุราบาย”  
 จากนั้นเนื้อหาจะสอนส่ิงที่เปนสามัญลักษณะของโลก คือ ความไมเที่ยงแทของสังขาร การเวียนวายตาย
เกิด และการไปสูนิพพาน อันเปนหลักสําคัญของปรมัตถธรรม เชน 
        “แมนวานอยใหญ 
  คร้ันนําพาไป    ลมส้ินทุกส่ิง  
  เพราะวาความตาย   มีทุกชายหญิง  
  ไมเที่ยงแทจริง    อยาพึงยินดี”  
  “เวียนตายแลวเวียนเกิด เอากําเนิดในสงสารอายุไมยืนนาน เรงคิดอานทํากุศล” 
  “ความในมนุษยโลกนี้  ในสวรรคนั้นก็มีความสุขไมเหมือนที่น ิ
  เรงใหทําบุญใหทำ   จึงคิดถึงกรรมฐาน  
  จงคิดอานทุกราตรี” 
 จากตัวอยางขางตน วรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถจึงเปนเร่ืองที่นาสนใจศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏ
อยางย่ิง เนื่องจากเปนวรรณกรรมที่นําเอาหลักธรรมจากพระไตรปฎกซ่ึงเปนภาษาบาลีหรือเปนเร่ืองทางศาสนาที่
เขาใจไดยาก มาดัดแปลงเปนวรรณกรรมกลอนสวดภาษาไทยที่มีทั้งทวงทํานองไพเราะตามแบบฉบับรอยกรอง มีการ
ปรับเนื้อหาและการยกตัวอยางตางๆ ที่สามารถทําความเขาใจหลักของปรมัตถธรรมไดงายขึ้น สะทอนใหเห็นถึง
ความรูทางดานศาสนา ภาษา และวรรณศิลปของผูประพันธ  
 ในปจจุบันมีนักวิชาการที่ทํางานวิจัยเก่ียวกับเนื้อหาและคุณคาของวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถ
พรอมทั้งปริวรรต (หมายถึง การแปลรูปแบบการเขียนจากตนฉบับใหเปนอักษรไทยปจจุบัน) และตีพิมพเผยแพร
เนื้อหาไวแลว เชน พระปรมัตถฉบับภาคใตในงานวิจัยเร่ือง“พระปรมัตถธรรม คํากาพย ฉบับชําระ” ของสุธิวงศ พงศ
ไพบูลย และ พระปรมัตถฉบับจังหวัดกาญจนบุรีในงานวิจัยเร่ือง “ปรมัตถกลอนสวด: วรรณกรรมทองถ่ินกาญจนบุรี
ปริทรรศน” ของฟอน เปรมพันธุ และปริญญา ปนสุวรรณ” โดยคุณคาสําคัญๆ ของวรรณกรรมเร่ืองนี้หากกลาว
โดยสังเขป จะกลาวไดวาวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเปนวรรณกรรมที่มีคุณคาในดานใหญๆ 2 ดาน คือ  
1. ดานวรรณศิลป ซ่ึงเดนทางดานการเลือกใชคําที่เรียบงายไมซับซอนเหมาะสําหรับการใหคนทั่วไปอาน อีกทั้งยังมี
การพรรณนาใหผูอานหรือผูฟงเกิดจินตนาการหรือมีอารมณคลอยตามไปกับเนื้อเร่ืองดวยการใชโวหารและภาพพจน 
2. ดานสังคม ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงหลักธรรมตาง ๆ ในพุทธศาสนาที่ไมไดมีเพียงปรมัตถธรรมแตเพียงอยางเดียว อีกทั้ง
ยังแสดงใหเห็นถึงความเช่ือและสภาพสังคมของคนไทยอีกดวย 
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ภาพประกอบ 1 ตัวอยางหนังสืองานวิจัยวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถที่ตีพิมพเผยแพรแลว 
 

 นอกจากประเด็นเร่ืองเนื้อหาและคุณคาของวรรณกรรมที่ไดมีผูศึกษาและเผยแพรแลว ประเด็นอื่นๆ เชน 
ที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรมก็เปนประเด็นที่นาสนใจศึกษาและยังไมมีการกลาวถึงมากนัก ดังนั้น
บทความนี้จึงนําเสนอขอมูลเก่ียวกับวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเพิ่มเติมในเร่ืองที่มาและการแพรกระจาย 
เพื่อใหทราบถึงภูมิหลังของวรรณกรรมดังกลาว โดยใชตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถ ของสํานักหอสมุดแหงชาติ 
ทาวาสุกรี กรุงเทพฯ เปนแหลงขอมูลหลัก ดังนี้ 
 
ทีม่าของวรรณกรรม 
 ที่มาของวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถ มาจากหลักธรรมช่ือปรมัตถธรรม โดยนํามาดัดแปลงเปน
วรรณกรรมกลอนสวด เพื่อใหคนทั่วไปที่ไมมีความรูในเร่ืองศาสนาสามารถเขาใจลักษณะของปรมัตถธรรมไดงาย ซ่ึง
ในตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถมีขอความกลาวถึงที่มาของวรรณกรรมเร่ืองนี้ความวา 
       “จักเอาบาลี  
  คําพระชินสีห   คัดออกเปนไทย 
  ส่ังสอนมนุษย  กลบุตรสืบไป 
  ฟงแลวจําไว   อยาใหเส่ือมสูญ 
       ปรมัตถวินัย 
  แปรเปนคําไทย  พระเจาบัณฑูร 
  สืบสืบกันไป   มิใหเส่ือมสูญ 
  พระเจาบัณฑูร  สอนสัตวทั้งหลาย” 
  “มาขาจะกลาวไป  ปรมัตถผูกใหม 
  สอนโลกโลกา   พระเจาบันฑูร 
  สืบสืบกันมา    มิใหเส่ือมสูญ  
  พระเจาบันฑูร   สอนสัตวทั้งหลาย” 
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       “ตัวเราแตงไว 
  ใหเปนวิสัย    จะไดโดยมี 
  ผิดพล้ังอักษร   ตัดรอนพระบาลี 
  บทกลอนใครดี   ชวยจัดดัดแปลง” 
       “ทําตามสําแดง  
  ใชวาจะแตง    สมมุติเอาเอง  
  ยกในพระคัมภีร   ปรมัตถนั้นเอง  
  ผิดเลาเราเกรง   เปนบาปกรรมนา”  
 จากความขางตนกลาวไดวา วรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถมีที่มาจากการนําปรมัตถธรรมที่เปนภาษาบาลีมา 
“ผูก” หรือ “แปร” หมายถึงปรับเปล่ียนแลวเขียนขึ้นใหม แตไมใชการสรางเร่ืองขึ้นเอง เพราะยังคงอยูในพื้นฐานของ
ปรมัตถธรรมดังขอความที่บอกวา “จักเอาบาลี คําพระชินสีหคัดออกเปนไทย” หรือ “ใชวาจะแตง สมมุติเอาเอง ยกใน
พระคัมภีร ปรมัตถนั้นเอง” หมายถึงวรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถนี้ยกเอาปรมัตถธรรมมาเปนหลักในการแตงเร่ือง
นั่นเอง 

 
 

รูปที ่2 แผนผังจําแนกลักษณะของปรมัตถธรรม 4 ประการ 
 
 ดานการดัดแปลงเนื้อหาจากหลักธรรมมาเปนวรรณกรรม นอกจากจะใชการประพันธดวยคําประพันธแบบ
รอยกรองแลว การยกตัวอยางใหคนทั่วไปสามารถทําความเขาใจเนื้อหาไดงาย ก็นับวาเปนลักษณะที่นาสนใจของ
วรรณกรรมเร่ืองนี้ เนื้อหาของกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถแตกตางจากปรมัตถธรรมในดานการนําเสนอคติธรรม 
กลาวคือ ปรมัตถธรรมนั้นไดมีการแบงลักษณะของปรมัตถธรรมไวเปน 4 ประเภท ไดแก จิต เจตสิก รูป และนิพพาน 
ซ่ึงแตละอยางสามารถจําแนกแยกยอยไดอีกรวมแลวมีไมตํ่ากวา 100 ประเภท และทั้งหมดนี้ยังมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกันไดอีกมากมาย เชน เม่ือจิตหนึ่งเกิดขึ้น เจตสิกหนึ่งก็จะเกิดขึ้นพรอมกัน หรือ รูปหนึ่งจะเกิดขึ้นไมไดหาก
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รูปอีกรูปหนึ่งไมเกิดขึ้นมากอน เปนตน ดังนั้นแมวาปรมัตถธรรมจะเปนการสรุปยอพระอภิธรรมใหเหลือเปนปรมัตถ
ธรรม 4 ประการแลวก็ตาม แตก็ยังเปนเร่ืองที่มีเนื้อหามากและมีการเช่ือมโยงที่ซับซอนยากแกการทําความเขาใจอยูดี 
 สวนวรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถไดตัดรายละเอียดเก่ียวกับจิต เจตสิก รูป ออกไปทั้งหมด คงเหลือไวแต
นิพพานโดยเนนการนําเสนอผานเร่ืองของไตรลักษณหรือความไมเที่ยงแทของสังขาร การสรางบุญกุศล เร่ืองนรก
สวรรค และความทุกขจากการเวียนวายตายเกิด ช้ีใหเห็นวานิพพานนั้นเปนความสุขที่แทจริง ซ่ึงคําสอนที่นําเสนอมา
เหลานี้ลวนเปนคติธรรมที่พบเห็นไดในวรรณกรรมศาสนาทุกเร่ือง และเปนคติธรรมที่ฝงอยูในความเช่ือของคนไทย
อยางกวางขวาง จึงถือไดวาผูประพันธวรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถนี้เปนผูที่มีความสามารถอยางย่ิงในการดัดแปลง
เนื้อหาจากหลักธรรมที่เขาใจยากใหเปนเร่ืองงาย โดยการตัดทอนเนื้อหาที่ซับซอนออกแลวอธิบายใหมดวยการใชคติ
ธรรมที่เขาใจกันอยูแลวโดยทั่วไปในการนําเสนอ หรือการอธิบายดวยมุมมองที่แตกตางจากหลักธรรมแตหวังผล
เดียวกันคือใหเห็นความสําคัญของนิพพาน ตัวอยางเชน การนําเสนอเร่ืองนิพพาน ปรมัตถธรรมนําเสนอวานิพพานคือ
สภาวะที่หลุดพนจากทุกขและขันธทั้งปวง โดยสามารถจําแนกไดทั้งหมด 3 ประเภทตามมุมมองตางๆ ไดแก  
  1. จําแนกตามสภาวะลักษณะ ไดแก สันติลักษณะ หมายถึง การสงบจากกิเลสและขันธทั้งหลาย  
  2. จําแนกตามปริยายแหงเหตุ หรือการมีอยูของขันธขณะนิพพาน ไดแก  
   2.1 สอุปาทิเสสนิพพาน คือ การส้ินกิเลสทั้งหมดแลวแตยังมีขันธเกิดดับสืบตออยู 
   2.2 อนุปาทิเสสนิพพาน คือ การดับขันธทั้งหมด โดยทั่วไปเรียกวา “ปรินิพพาน”  
  3. จําแนกตามอาการเขาถึง ไดแก  
   3.1 สุญญตนิพพาน คือ นิพพานโดยสูญส้ินจากกิเลสและขันธปวง  
   3.2 อนิมิตตนิพพาน คือ นิพพานโดยไมมีนิมิต เคร่ืองหมาย รูปราง สีสัน วรรณะ  
   3.3 อัปปณิหิตนิพพาน คือ นิพพานโดยไมมีอารมณปรารถนาและตัณหา  
 ดานการนําเสนอนิพพานในวรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถ เปนการนําเสนอผานมุมมองงายๆ วา “นิพพาน” 
คือ “ความสุข” ผานบทประพันธที่แสดงใหเห็นถึงคุณประโยชนตางๆ ของนิพพาน เชน 
   “นิพพานอันประเสริฐ ไดไปเกิดพนรําคาญ  
  เปนสุขสําราญ    ประเสริฐนักใชพอดี  
   ความไขแลความตาย  ก็กลับกลัวไมรูมี  
  แสนสนุกเปรมปรีด์ิ   ประเสริฐนักย่ิงอินทรพรหม 
   นิพพานคือหนึ่งดวงแกว  ใครรูแลวเปนอุดม  
  แสนสนุกพึงชม    ย่ิงไตรภพจบโลกีย” 
        “นิพพานดับทุกข  
  ยอมมีความสุข    บมีรําคาญ  
  บรอนบเย็น     เปนสุขสําราญ  
  เปนแกนเปนสาร    บเกิดบตาย 
        เปนที่ดําเนิน  
  เปนที่สรรเสริญ    พระเจาทั้งหลาย  
  พระเสด็จสู     อยูแลวมากมาย  
  นิพพานสบาย    ยังภพทังสาม 
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        นิพพานลบโลก  
  ดับทุกขดับโศก    โรคาทุกประการ  
  ไดไปเกิด    เปนแกนเปนสาร 
  พนจากบวงมาร   ที่นั้นเย็นใจ  
        เปนที่สบาย 
  ไมรูฉิบหาย    มิไดประลัย  
  เปนที่สนุก     ดับทุกดับภัย  
  พระเสด็จไป     นิพพานเสวยรมย”  
 จากบทประพันธขางตน แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการนําเสนอนิพพานที่สามารถเขาใจไดงายกวาเม่ือเทียบ
กับการนําเสนอนิพพานในปรมัตถธรรม เพราะบทประพันธไมไดมีการกลาวถึงรายละเอียดวานิพพานมีก่ีประเภทและ
เปนอยางไรบาง แตนําเสนองาย ๆ ผานความเช่ือเร่ืองสวรรคที่คนไทยเช่ือกันวาเปนที่ที่อยูแลวมีแตความสุขวา 
“นิพพานเปนที่ที่ดีย่ิงกวาสวรรค” หรือหากมองโดยรวมจะเห็นวาบทประพันธดังกลาวไดบรรยายเก่ียวกับนิพพาน
เอาไวโดยสรุปวา “นิพพานเปนส่ิงที่ประเสริฐย่ิงกวาการไดไปสวรรค เปนที่อยูแลวสุขสบายไมมีความทุกขใดๆ แมแต
พระพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนก็ลวนแตไปสูนิพพาน” ซ่ึงการนําเสนอเพียงเทานี้ก็สามารถเปนแรงจูงใจใหผูอาน
หรือคนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญและเรงทําความดีเพื่อใหไดไปสูนิพพาน  
 การแพรกระจายของวรรณกรรม 
  เทาที่สามารถคนหาและสืบทราบไดในปจจุบัน วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเปนวรรณกรรม
ที่นิยมบันทึกลงบนเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยอยางแพรหลายในชวงรัชกาลที่ 3-5 แหงกรุงรัตนโกสินทร พบ
ตนฉบับแพรกระจายอยูมากทางภาคใตตอนลางและภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย โดยพบตนฉบับเฉพาะที่มี
สภาพสมบูรณและเสียหายเล็กนอยรวมแลวไมตํ่ากวา 30 เลม และยังมีตนฉบับที่เสียหายกระทอนกระแทนอีกเปน
จํานวนมาก สวนทางภาคกลางเฉพาะที่เก็บรักษาอยูที่สํานักหอสมุดแหงชาติพบตนฉบับจํานวน 29 เลม ทางจังหวัด
กาญจนบุรีพบตนฉบับเฉพาะที่มีสภาพสมบูรณและเสียหายเล็กนอยรวม 3 เลม และในบริเวณภาคเหนือตอนลางพบ
ตนฉบับจํานวนอยางนอย 3 เลม สรุปวาประเทศไทยพบตนฉบับสมุดไทยวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถรวม
แลวไมตํ่ากวา 65 เลม 

 
 

ภพประกอบ 3 ตัวอยางสมุดไทยที่ใชบันทึก 

 สวนทิศทางของการแพรกระจายสันนิษฐานวาวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถนาจะเ ร่ิม
แพรกระจายมาจากภาคใต โดยต้ังขอสังเกตจากจํานวนของตนฉบับสมุดไทยที่พบในทองถ่ินนี้มากที่สุดและลดหล่ัน
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กันไปจนถึงภาคเหนือที่พบนอยที่สุด กรณีการเร่ิมแพรกระจายของวรรณกรรมจากภาคใตขึ้นไปสูภาคกลาง คาดวา
นาจะมาจากการรวบรวมหนังสือตําราตางๆ จากจังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่ 1-2 ขึ้นมายังกรุงเทพฯ หรือ
จากการแตงต้ังขาราชการใหเปนผูบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะหัวเมืองในสมัยนั้น ซ่ึงทําใหระยะนี้เปน
ชวงเวลาที่วรรณกรรมทั้งจากภาคกลางและภาคใตหลายๆ เร่ืองเร่ิมมีการเผยแพรสงอิทธิพลไปมาซ่ึงกันและกัน เชน 
การแตงหรือคัดลอกวรรณกรรมภาคกลางเปนสํานวนภาคใต ประเด็นนี้ จึงทําใหเกิดแนวคิดที่นาสนใจวาวรรณกรรม
กลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถนี้เปนวรรณกรรมที่เร่ิมแพรกระจายมาจากภาคใตจริงหรือไม ซ่ึงในงานวิจัยของสุธิวงศ 
พงศไพบูลย ที่ศึกษาวรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถสํานวนภาคใต ไดใหขอวินิจฉัยที่นาสนใจเก่ียวกับประเด็นดังกลาว 
โดยสรุปไดดังนี ้
  1. แนวคิดของสุธิวงศ พงศไพบูลย ทํางานวิจัยเร่ือง “พระปรมัตถธรรม คํากาพย ฉบับชําระ” โดย
คัดเลือกตนฉบับสมุดไทยเฉพาะที่พบในทองถ่ินภาคใตที่มีความสมบูรณจํานวน 16 เลม เปนหลักในการวิเคราะห 
เนนการศึกษาคุณคาดานการใชภาษาและสภาพสังคม ซ่ึงสุธิวงศ พงศไพบูลย ไดใหขอวินิจฉัยวาวรรณกรรมกลอน
สวดเร่ืองพระปรมัตถเปนวรรณกรรมทองถ่ินภาคใตจากการพิจารณาปจจัยตางๆ ตอไปนี ้
   1.1 วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปนวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต 
ตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถที่สุธิวงศ พงศไพบูลย ใช มีเนื้อหาที่กลาวถึงวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต ซ่ึงไมมีใน
ภาคอื่นๆ ไดแก การออกพราน การใชไมเพื่อนผี การแสดงโนรา กลองแขกและกลองทับ การเรียนและใชอักษรขอม
ไทย ดังความในตนฉบับทองถ่ินภาคใต เชน 
    “โขนหนังเคร่ืองรําเตน   เปนของเลนบันดามี 
    มะโนรามะโหรี   ปโทนทับจับจิตใจ” 
   1.2 การใชคําภาษาถ่ิน หนวยเสียง โครงสรางประโยค ฉันทลักษณ และการบันทึกตามสําเนียง
ของทองถ่ินภาคใต 
   เชนเดียวกับขอ 1.1 ที่เปนการมองเอกลักษณของทองถ่ินภาคใตจากสภาพสังคมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม ขอ 1.2 นี้จะเปนการมองจากเอกลักษณทางภาษา ซ่ึงการใชคําภาษาถ่ินในวรรณกรรม สุธิวงศ พงศ
ไพบูลย กลาววาหากปรากฏการใชคําภาษาถ่ินในระดับผิวเผินหรือมีเพียงเล็กนอยจะไมสามารถสรุปไดวาวรรณกรรม
เร่ืองนั้นๆ เปนของถ่ินใดถ่ินหนึ่งจริงหรือไม เนื่องจากคําบางคําเปนคําที่ใชกันทั่วไปในหลายทองถ่ิน หรือบางคร้ังผู
คัดลอกก็อาจเปนผูรูภาษาหลายๆ ถ่ินหลายๆ สมัย ดังนั้นจึงควรพิจารณาคําในระดับลึกหรือเปนคําที่มีวัฒนธรรม
เฉพาะถ่ินเปนบริบทอยางเห็นไดชัด เชน คําวา “ชังมัง” หรือ “ชังก้ัง” เปนสํานวนภาษาถ่ินใต หมายถึง ทะล่ึงตึงตัง, 
เกกมะเหรก, เกะกะ ตัวอยางความในตนฉบับทองถ่ินภาคใต เชน 
        เดินโซเซมา 
    นาดกรายซายขวา  เจรจาหยาบคาย 
    พบเพื่อนพูดหัว  ทําตัวครุยคราย 
    เกะกะวุนวาย   ชังมังโฉงเฉง 
   ผลของการวิจัยพบวา ตนฉบับวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถที่สุธิวงศ พงษไพบูลย  
ใช มีการใชลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและภาษาของทองถ่ินภาคใตมากพอที่จะยืนยันไดวาผูประพันธเร่ืองพระ
ปรมัตถเปนชาวใต  
   1.3 คําช้ีแจงของพุทธทาสภิกข ุ
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    หนึ่งในตนฉบับสมุดไทยที่สุธิวงศ พงษไพบูลย นํามาศึกษามีฉบับหนึ่งเปนของพุทธทาสภิกขุ 
ซ่ึงไดมาจากการบันทึกตามการทองจําของอุบาสิกาสน สุปนตี โดยพุทธทาสภิกขุเขียนคําช้ีแจงในการตีพิมพคร้ังที่ 1 
วา “ไมทราบวาใครเปนผูแตงกันแน ทราบแตเพียงวาอาจารยผูเฒาทานหนึ่งแถวน้ํารอบหรือคีรีรัฐนิคมแตง ไมมี
ตนฉบับที่เขียนเหลือไวอยู แตอุบาสิกาสน สุปนตี เปนผูทองจําไวไดมาแตเล็ก ๆ …หนังสือเร่ืองนี้แตงเปนกาพยแตเขา
เรียกกันมาแตกอนวา ปรมัตถคํากลอน”  
    สุธิวงศ พงษไพบูลย สรุปวาลักษณะทั้งหมดเปนการยืนยันวา “วรรณกรรมกลอนสวดเร่ือง
พระปรมัตถเปนวรรณกรรมทองถ่ินภาคใต แตทั้งนี้ขอวินิจฉัยก็จะยังคงอยูจนกวาจะมีผูนําหลักฐานอื่นที่หนักแนนกวา
มาหักลางเหตุผลดังกลาว” อยางไรก็ตามงานวิจัยของสุธิวงศ พงษไพบูลย มีขอจํากัดคือศึกษาแตเฉพาะตนฉบับสมุด
ไทยที่พบในทองถ่ินภาคใตเทานั้น ทําใหขอวินิจฉัยที่อธิบายวาพระปรมัตถเปนวรรณกรรมภาคใตจึงมีความนาเช่ือถือ
นอยลง เนื่องจากอาจจะมีตนฉบับเร่ืองพระปรมัตถที่เปนสํานวนทองถ่ินภาคอื่นๆ ที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
และภาษาที่เดนชัดเชนเดียวกันก็ได ตัวอยางเชน ตนฉบับสมุดไทยวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถของ
สํานักหอสมุดแหงชาติ ที่ไมสามารถยืนยันไดแนชัดวาพระปรมัตถเปนวรรณกรรมของภาคใตหรือเปนตนฉบับที่มา
จากภาคใตหรือไม เนื่องจากมีการบันทึกดวยสําเนียงทองถ่ินภาคกลางเปนสวนมาก มีการใชศัพทเฉพาะถ่ินภาคใต
ปะปนเพียงเล็กนอย และอักขรวิธีก็เปนรูปแบบที่พบไดทั่วไปในทุกทองถ่ิน อีกทั้งบทประพันธสวนที่แสดงถึงวัฒนธรรม
เฉพาะภาคใต ตามที่สุธิวงศ พงศไพบูลย ยกตัวอยางมานั้นก็ไมพบในตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติแมจะเปนบท
เดียวกันก็ตาม เชน 
 

พระปรมัตถฉบับภาคใต พระปรมัตถฉบับสํานกัหอสมุดแหงชาต ิ
     โขนหนังเคร่ืองรําเตน  เปนของเลนบันดา 
มีมะโนรามะโหรี  ปโทนทับจับจิตใจ  

     โขนหนังเคร่ืองรําเตน  เปนของเลนโกหกใน 
ฆองกลองมโหรี  การทั้งนี้ผูกจิตใจ  

 
 ตัวอยางกรณีการศึกษาตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติที่กลาวมานี ้เปนขอจํากัดเชนเดียวกับที่กลาวถึง
ในขอ 1.2 คือมีขอมูลนอยเกินไป รวมถึงตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติก็ไมไดระบุแหลงที่มาอยางชัดเจนวาไดรับ
ตนฉบับมาจากที่ใด จึงยากที่จะยืนยันไดวากลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเปนวรรณกรรมภาคใตจริงหรือไม ซ่ึง
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมภาคกลางกับภาคใตในลักษณะนี้ ยังเปนประเด็นที่เกิดขึ้นกับวรรณกรรมกลอนสวด
อีกหลายๆ เร่ือง เชน สุบินคํากาพย ซ่ึงขวัญดี รักพงศ และชวน เพชรแกว มีความเห็นวาสุบินคํากาพยของภาคกลาง 
(ฉบับที่กรมศิลปากรตีพิมพเม่ือ พ.ศ.2509) นาจะมาจากภาคใต เพราะคําศัพทที่ใชจํานวนมากเปนภาษาถ่ินใต 
รวมถึงวัฒนธรรมตางๆ ของทองถ่ินภาคใตที่ปรากฏ นอกจากนั้นวรรณกรรมดังกลาวยังไดรับความนิยมอยางมากใน
ภาคใตและใชเปนแบบเรียนสอนอานสําหรับเด็ก จากความเห็นขางตนถึงแมจะคอนขางยืนยันไดวาสุบินคํากาพย
ฉบับภาคกลางจะมีที่มาจากภาคใต แตไมไดหมายความวาวรรณกรรมของภาคกลางทุกเร่ืองจะมีที่มาจากภาคใต 
ดังเชนกรณีของพระปรมัตถซ่ึงไมสามารถยืนยันที่มาไดแนชัดเหมือนเร่ืองสุบินคํากาพย รวมไปถึงวรรณกรรมเร่ืองอื่นๆ 
ดังนั้นจึงควรศึกษาเปรียบเทียบเปนเร่ืองๆ ไป ทั้งนี้หลังจากที่ไดศึกษาตนฉบับกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถของ
สํานักหอสมุดแหงชาติแลว พบวายังมีประเด็นอื่นๆ ที่นานํามาพิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวคิดเร่ืองพระปรมัตถเปน
วรรณกรรมที่แพรกระจายมาจากภาคใตอีก ซ่ึงจะกลาวในขอตอไป 
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  2. การพิจารณาเพิ่มเติมจากการศึกษาตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติ 
   จากการคนควาตนฉบับวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติ พบวามี
ตนฉบับเก็บรักษาอยูที่นี่ถึง 29 เลม โดยตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาตินี้เปนตนฉบับที่มีความขัดแขงกับตนฉบับ
ภาคใตตามที่กลาวมา แตความขัดแยงนี้อยูในประเด็นของความแตกตางทางดานภาษาเปนหลัก ซ่ึงอาจจะมาจาก
การคัดลอกและปรับเปล่ียนเนื้อหาบางสวนตามความคิดเห็นของผูคัดลอกซ่ึงอาจเปนคนภาคกลางก็ได อยางไรก็ตาม
ในตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติยังมีประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจ ดังนี ้ 
   2.1 การปรากฏเนื้อหาของวรรณกรรมเร่ืองอื่นในตนฉบับสมุดไทยเลมเดียวกัน 
    นอกจากเนื้อหาเร่ืองพระปรมัตถแลว ในตนฉบับสมุดไทยกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถหลายๆ 
เลมก็มักปรากฏเนื้อหาของวรรณกรรมเร่ืองอื่น ๆ บันทึกรวมกันในตนฉบับสมุดไทยเลมเดียวกัน ซ่ึงการเขียนสมุดไทย
เม่ือเขียนเนื้อหาหลักที่ตองการจนจบแลว หากพื้นที่ในตนฉบับสมุดไทยยังมีเหลืออยู ในบางคร้ังผูเขียนก็มักจะเขียน
เร่ืองอื่น ๆ เพิ่มเติมลงไปเพื่อใหมีเนื้อหาเต็มเลมสมุดไทย โดยเร่ืองที่เขียนเพิ่มเติมจะเก่ียวของกับเนื้อหาหลักหรือไมก็
ได กรณีนี้สันนิษฐานวาบางคร้ังผูเขียนอาจตองการใชทรัพยากรในสมุดไทยแตละเลมใหคุมคา ดังนั้นจึงพบเห็น
ตนฉบับสมุดไทยที่มีเนื้อหามากกวา 1 เร่ืองในเลมเดียวอยูบอยคร้ัง ซ่ึงเร่ืองที่เขียนเพิ่มเติมก็มีทั้งที่เขียนเต็มเร่ือง เขียน
โดยยอ เขียนเทาที่เขียนไดจนเต็มเลมสมุดไทยแลวตัดเร่ืองจบ หรือเขียนไมจบแตมีการเขียนตอในสมุดไทยเลมถัดไป 
และจากการศึกษาตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติ พบวรรณกรรมเร่ืองอื่นที่นิยมบันทึกไว
รวมกันดังนี ้(วรรณกรรมเร่ืองอื่นๆ ที่นํามาบันทึกรวมกันในตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติที่ใชศึกษานี้ สวนมาก
จะมีเนื้อหาแบบยอหรือส้ันกวาเนื้อหาทั้งหมดโดยปกติของวรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงนาจะเปนเพราะผูสรางสมุดไทย
ตองการแคเพียงจะเขียนเนื้อหาใหเต็มเลมสมุดไทยดังที่กลาวมา แตการอธิบายวรรณกรรมในกลุมดังกลาวในงานวิจัย
ฉบับนี้จะอธิบายจากเนื้อหาสรุปของวรรณกรรมเร่ืองนั้นๆ เปนหลัก ไมใชการอธิบายตามเนื้อหาที่ปรากฏเฉพาะใน
สมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถ) 
    2.1.1 นางโภควดี 
     นางโภควดีเปนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเก่ียวกับตํานานการสรางโลก โดยพระอิศวรไดให
กําเนิดนางโภควดีขึ้นมา ตอมานางโภควดีมีจิตใจที่ตองการอุทิศรางกายใหแกพระอิศวรเพื่อใชในการสรางโลก พระ
อิศวรและพระนารายณจึงไดใชอวัยวะทุกสวนของนางสรางเปนส่ิงตางๆ ขึ้นมา เชน แผนดิน ทองฟา หมูดาว แมน้ํา 
ภูเขา เปนตน วรรณกรรมเร่ืองนี้มีจุดประสงคเพื่อแสดงใหเห็นวาพระอิศวรเปนผูสรางโลกและมนุษยขึ้นมา และเพื่อ
สอนคติธรรมเร่ืองบุรพกรรม คือ ความเช่ือวาการเปนอยูในปจจุบันเปนผลมาจากการกระทําในอดีตชาติ ดังนั้นจึงควร
เรงบําเพ็ญทานบารมีและรักษาศีล เพื่อสรางกรรมดีสําหรับอนาคตหรือชาติหนาใหดีกวาเดิม  
   จากการศึกษาตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติ พบตนฉบับที่มีเร่ือง
นางโภควดีบันทึกอยูรวมกันจํานวนทั้งหมด 4 เลม ไดแก สมุดไทยเลขที่ 272, 273, 289 และ 290 แสดงใหเห็นวามี
ความนิยมคัดลอกเร่ืองพระปรมัตถกับนางโภควดีไวรวมกันไวคอนขางมาก 
    2.1.2 อาการสามสิบสอง  
     อาการสามสิบสอง หรือทวัตติงสาการ เปนเร่ืองที่พรรณนาเก่ียวกับสวนตางๆ ในรางกาย
ทั้ง 32 ประการดวยคําภาษาบาลีและภาษาไทย เชน เกศา-ผม มังสัง-เนื้อ เสโท-เหง่ือไคล กะริสัง-อาหารเกา มุตตัง-
ปสสาวะ เปนตน จุดมุงหมายของเร่ืองคือเพื่อสอนใหไมมีความยินดีในรูปลักษณภายนอกโดยใหตระหนักถึงอาการ
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สามสิบสองในรางกายวาลวนแตเปนส่ิงปฏิกูลเนาสลายได ไมมีส่ิงใดสะอาดถึงแมภายนอกจะดูสวยงามก็ตาม เชน 
ผม เล็บ ฟน ดังความตอนหนึ่งในสมุดไทยวา 
        “เกศาคือผม  
    อยาไดช่ืนชม   วาผมโสภา  
    ทั้งแปดแสนเสน  ยอมแตลวนอนิจจา  
    อยาไดสงกา   วาจะเปนแกนสาร”  
        “ทันตาคือฟน 
    สามสิบสองอัน  ทั้งตํ่าทั้งบน 
    งอกคืนภายหลัง  ยังไมรอนรน 
    คลอนหักลุยลน  ทนทุกขเวทนา” 
   ดังนั้น จึงควรต้ังจิตไมใหมีความกําหนัดในรางกายและตระหนักถึงความไมเที่ยงแทของสังขาร ดัง
ความตอนหนึ่งในสมุดไทย วา 
        “มัททะเก 
    มัททะลุงคันติ  เย่ือในกระดูกหัว 
    ผูมีปญญา  เลาไวใสตัว 
    อยาไดเมามัว  โลกียตัณหา”  
        “เกศาโลมา 
    นักขาทันตา   บเปนแกนสาร 
    ทั้งสามสิบสอง  ทวติงสาการ  
    โมโหใจพาล   ยอยกวาดี 
        แตลวนสูญเปลา 
    แตลวนเคร่ืองเนา เปนการกระลี 
    เรงคิดเรงหาย  อยูในคัมภีร 
    นิพพานมุนี  อยูไกลกวาไกล” 
   จากการศึกษาพบตนฉบับเร่ืองพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติที่ปรากฏเร่ืองอาการสามสิบ
สองจํานวน 5 เลม ไดแก สมุดไทยเลขที่ 282, 284, 288, 292, และ 445 นับวาเปนอีกวรรณกรรมอีก 1 เร่ืองที่นิยม
บันทึกรวมกับพระปรมัตถในสมุดไทยเลมเดียวกัน 
    2.1.3 พระเจาเขานิพพาน  
      พระเจาเขานิพพาน หรือนิพพานสูตร เปนวรรณกรรมที่เลาเหตุการณชวงกอนและ
หลังพระพุทธเจาปรินิพพาน เนื้อเร่ืองเร่ิมจากพระพุทธเจาตรัสเทศนาพระสาวก เทวดา และพระมารดาในขณะที่
ประชวรอยู ทามกลางความเศราโศกของเหลาพุทธบริษัททั้งหลายที่กลาวสรรเสริญพระพุทธคุณ จากนั้นพระพุทธเจา
จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน เนื้อเร่ืองตอจากนี้เปนกลาวถึงการทําสังคายนาพระไตรปฎก พระเจาอชาตศัตรูออก
รวบรวมพระธาตุที่กระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆ การประดิษฐานพระธาตุในสมัยพระเจาศรีธรรมาโศกราช ณ หาด
ทรายแกว และการสรางเมืองนครศรีธรรมราช จุดประสงคของเร่ืองพระเจาเขานิพพาน คือ เพื่อสอนเร่ืองความไมเที่ยง
แทของสังขาร ดังจะเห็นไดวาแมแตพระพุทธเจาเองก็หนีไมพนจากความแกชรา ความเจ็บไขจากโรค และความตาย 
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นอกจากนี้ยังเปนวรรณกรรมประวัติศาสตรเมืองนครศรีธรรมราชที่สําคัญอีกดวย ซ่ึงจากการศึกษาพบตนฉบับเร่ือง
พระปรมัตถที่ปรากฏเร่ืองพระเจาเขานิพพานจํานวน 2 เลม ไดแก สมุดไทยเลขที ่287 และ 347 
    2.1.4 สุบินกุมาร 
      สุบินกุมาร หรือสุบินคํากาพยเปนวรรณกรรมที่กลาวถึงสุบินผูมีความเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนาจึงไดลามารดาออกบวชต้ังแตอายุ 7 ขวบ ดวยอานิสงสจากการบวชจึงสามารถชวยบิดาใหพนจาก
การเปนเปรตในนรกและทําใหมารดาตัดสินใจออกบวชเปนชีดวย วรรณกรรมเร่ืองสุบินคํากาพยเปนวรรณกรรมที่มี
จุดประสงคเพื่อช้ีใหเห็นถึงความไมเที่ยงแทของสังขารจากเนื้อหาตอนที่บิดาของสุบินตองเสียชีวิตไปต้ังแตสุบินยังเล็ก 
และความสําคัญของการบวชที่สงผลดีตอบุพการี ดังความตอนหนึ่งวา  
        “กลาวตํานาน 
    สุบินกุมาร   ทรงสมภารมา 
    รํ่าเรียนเขียนธรรม  ปรากฏหนักหนา 
    บวชในพระศาสนา  ลุถึงอรหันต 
        โปรดแมใหพนทุกข 
    โปรดพอใหเสวยสุข  ไปยังเมืองสวรรค 
    นางฟาแหหอม  แวดลอมนับพัน 
    เคร่ืองที่พออนันต  อเนกนานา” 
   จากการศึกษาพบตนฉบับเร่ืองพระปรมัตถที่ปรากฏเร่ืองสุบินคํากาพยจํานวน 2 เลม ไดแก สมุด
ไทยเลขที ่285 และ 286  
   วรรณกรรมทั้ง 4 เร่ืองที่กลาวมา เปนวรรณกรรมที่นิยมบันทึกไวรวมกับพระปรมัตถอยางเห็นได
ชัดซ่ึงพบอยูในตนฉบับพระปรมัตถหลายๆ เลมดังที่กลาวมาแลว ทั้งนี้วรรณกรรมทั้ง 4 เร่ือง เม่ือพิจารณารวมกับเร่ือง
พระปรมัตถจะพบขอสังเกตวาวรรณกรรมเหลานี้มีลักษณะรวมกันที่สําคัญ ดังนี้ 
   2.2 ลักษณะรวมของวรรณกรรมที่ปรากฏรวมกับพระปรมัตถ 
    2.2.1 แนวคิดสําคัญเนื้อหา 
     วรรณกรรมทั้ง 5 เร่ือง มีแนวคิดสําคัญของเนื้อหาที่คลายกัน คือ สอนใหตระหนักถึง
ความไมเที่ยงแทของสังขารวาไมย่ังยืน เม่ือตายไปทุกอยางที่มีก็สูญเปลา มีแตผลบุญกรรมเทานั้นที่ติดตัวไปจนถึงภพ
หนา ดังนั้นจึงควรทําความดีสรางบุญกุศลเพื่อใหไดไปสูสวรรคหรือไปสูนิพพาน ซ่ึงแนวคิดนี้เปนทัศนคติหลักของพุทธ
ศาสนาและเปนลักษณะของวรรณกรรมประเภทกลอนสวดตามที่กลาวมาตอนตน คือ เปนเร่ืองที่เก่ียวของกับศาสนา
หรือชาดกเพื่อมุงสอนคติธรรม 
    2.2.2 บริเวณที่วรรณกรรมไดรับความนิยม 
     การพบตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถเปนจํานวนมากในทองถ่ินภาคใตแสดงใหเห็น
วาวรรณกรรมเร่ืองนี้ไดรับความนิยมอยางมากในบริเวณนี้ และเปนที่นาสังเกตวาวรรณกรรมเร่ืองนางโภควดี พระเจา
เขานิพพาน และสุบินกุมาร ตางก็เปนวรรณกรรมที่มีความสําคัญและโดดเดนจนไดรับความนิยมอยางแพรหลายใน
ทองถ่ินภาคใต แสดงวาวรรณกรรมเหลานี้นาจะมีตนกําเนิดอยูในทองถ่ินเดียวกัน จึงมีความนิยมคัดลอกวรรณกรรม
เหลานี้อยูรวมกัน ซ่ึงอธิบายความสําคัญของวรรณกรรมแตละเร่ืองตอทองถ่ินภาคใตไดดังนี ้
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     - นางโภควดี เปนเร่ืองเก่ียวกับตํานานการสรางโลกที่มีลักษณะเดน คือ มีเนื้อหาที่
แตกตางจากตํานานการสรางโลกของพุทธศาสนา กลาวโดยสรุปคือ ตํานานของพุทธศาสนาเช่ือวาโลกถูกทําลายดวย
ไฟประลัยกัลปเปนเวลานาน จากนั้นฝนจึงตกจนน้ําทวมไปถึงสวรรคเปนเวลาอีกหนึ่งอสงไขย จึงมีลมส่ีประการพัดให
น้ําลดลง เกิดเปนจักรวาล แผนดิน ภูเขา แมน้ํา ปา มนุษย ฯลฯ ขึ้นมา สวนตํานานการสรางโลกในเร่ืองนางโภควดี
เปนการสรางโดยพระอิศวร ซ่ึงเปนความเช่ือในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายของอินเดีย แตเนื้อหาของเร่ืองนางโภควดีก็
ยังคงสอนเร่ืองการสรางบุญกุศลตามความเช่ือในพุทธศาสนาอยู ลักษณะนี้แสดงใหเห็นวาเร่ืองนางโภควดีมีการ
ผนวกรวมความเช่ือระหวาง 2 ศาสนา คือ พุทธและฮินดูเขาไวดวยกัน สอดคลองกับรูปแบบความเช่ือของคนใน
ทองถ่ินภาคใตที่ผสมผสานกันระหวางศาสนาพุทธและฮินดูซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากการติดตอคาขายทางทะเลกับ
อินเดียและเกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันขึ้นซ่ึงมีมาต้ังแตสมัยอดีตแลว นอกจากนี้ความเช่ือเร่ืองนางโภควดียัง
ปรากฏอยู ในบทไหวครูตางๆ  ของภาคใต เชน  บทเพลงบอกทําขวัญขาวของนายนอย  ฟองมณี จังหวัด
นครศรีธรรมราชวา 
     “คร้ันนางโภควัตตี  นางเจาจะส้ินชีวิต 
     วาแมดวงจิตแจงจริง ไปเสียทุกส่ิงสรรพ 
     นางมีจิตคิดเมตตา  ตามมาอาสาในเขตขัณฑ” 
    บทไหวครูโนราของขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) ตอนหนึ่งวา 
     “ลูกกาศราชครูเทานั้นแลว  ผองแผวเปนเพลงพระคาถา 
     ลูกไหวนางหงสกรงพาลี  ไหวนางธรณีเมขลา 
     ไหวบริถิวราชา   ภูมิมหาลาภมหาชัย 
     ลูกจะไหวแมโภควดี   ธรณีแมไดเปนใหญ 
     ลูกเลนเตนรําบรรดาที่ทําบนหัวแม แหละขอคําความอําภัย”  
    จากตัวอยางจะเห็นไดวาตํานานเร่ืองนางโภควดี (บางแหงก็ใชคําวา “โภชวัชดี” หรือ “โภควัต
ดี”) มีความสําคัญทางจิตใจตอคนภาคใต การที่มีช่ือของนางโภควดีปรากฏอยูในบทไหวครูเหลานี้ แสดงวานางโภค
วดีก็มีฐานะเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่คนภาคใตเคารพบูชาเทียบเทากับเทวดาหรือบรรพบุรษอื่นๆ ที่กลาวถึงในบทไหวครู
เชนกัน ดวยบุญคุณแกมนุษยที่ชวยสรางโลกขึ้นมา ดังนั้นเม่ือจะจัดพิธีใดๆ ก็จะตองมีการกลาวอัญเชิญนางโภควดีมา
ดวยเพื่อความมีสิริมงคล 
     - พระเจาเขานิพพาน นอกจากจะเปนที่ รู จักในช่ือนี้แลว อีกช่ือหนึ่งที่ เรียกกัน คือ 
“ตํานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช” มีตนฉบับสมุดไทยหลายเลมที่มีเนื้อความตอนตนเร่ืองคลายกับเร่ืองพระเจา
เขานิพพานและไดขยายความตอเปนการพรรณนาถึงประวัติความเปนมาของพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชใน
ลักษณะทางอิทธิปาฏิหาริยเพื่อแสดงความศักด์ิสิทธิ์ของพระธาตุและเช่ือมโยงการประดิษฐานพระธาตุในสมัยพระ
เจาศรีธรรมาโศกราชกับการเลาถึงเหตุการณทางการเมืองระหวางนครศรีธรรมราชกับกรุงธนบุรีเพื่อสรรเสริญบารมี
ของพระยาศรีธรรมาโศกราชเจาเมืองนครศรีธรรมราชดวย (ช่ือ “ศรีธรรมาโศกราช” ในเร่ืองนี้มี 2 คน 1.พระเจาศรี 
ธรรมาโศกราช คือ ผูที่ประดิษฐานพระธาตุ ณ หาดทรายแกวและสรางเมืองนครศรีธรรมราชเม่ือประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 17 และ 2. พระยาศรีธรรมาโศกราช คือ เจาเมืองนครศรีธรรมราช อยูในสมัยกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร
ตอนตน) ซ่ึงตํานานนี้ก็ยังคงเปนที่เช่ือถือควบคูกับองคพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชอยูจนถึงปจจุบัน 
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     - สุบินกุมาร แมจะเปนวรรณกรรมที่พบในทุกภูมิภาคต้ังแตภาคเหนือจนถึงภาคใต แต
สํานวนที่วากันวาเปนสํานวนที่แพรหลายที่สุด คือ สํานวนเกาของพระครูวินัยธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงตนฉบับที่
พบในทองถ่ินภาคใตรวมไปถึงทองถ่ินอื่นๆ หลายฉบับตางก็มีเคาโครงเร่ืองที่เหมือนกันกับสํานวนเกานี้เอง นอกจากนี้
สุบินกุมารก็ยังเคยเปนหนังสือหัดอานของคนภาคใตในยุคกอนที่จะมีโรงเรียน แสดงใหเห็นวาวรรณกรรมเร่ืองดังกลาว
มีความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนในภาคใตอยางมาก 
    สวนเร่ืองอาการสามสิบสอง แมจะไมใชวรรณกรรมที่พบเห็นไดเดนชัดและมีความสําคัญมาก
นักในภาคใต แตในงานวิจัยของสุธิวงศ พงศไพบูลย กลาววาตนฉบับเร่ืองพระปรมัตถของภาคใตหลายๆ เลมก็มี
ความนิยมในการบันทึกเร่ืองพระปรมัตถกับอาการสามสิบสองเอาไวรวมกัน เพราะฉะนั้นจากประเด็นเร่ือง
ลักษณะรวมที่กลาวมานี ้การนําเอาวรรณกรรมที่มีความสอดคลองกันทั้งเนื้อหา ความสําคัญและความแพรหลายใน
ทองถ่ินภาคใตมาบันทึกรวมกับเร่ืองพระปรมัตถ รวมถึงคํากลาวของพุทธทาสภิกขุที่ช้ีแจงวาตนฉบับแรกมาจาก
ภาคใต และจํานวนของตนฉบับซ่ึงพบมากที่สุดในทองถ่ินภาคใต ทั้งหมดจึงเปนขอมูลที่สามารถเสริมขอวินิจฉัยของ
สุธิวงศ พงศไพบูลย วา “วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเปนวรรณกรรมภาคใต” ใหมีความนาเช่ือถือและมี
ความเปนไปไดอยูมาก จึงสรุปไดวาวรรณกรรมเร่ืองนี้นาจะเร่ิมแพรกระจายมาจากภาคใตขึ้นไปสูภาคเหนือนั่นเอง 
 
สรุป 
 วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเปนวรรณกรรมที่เคยมีผูศึกษาไวแลวในดานเนื้อหาและคุณคาของ
วรรณกรรม แตยังไมมีการกลาวถึงที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรมวามีความเปนมาอยางไร จากการศึกษา
พบวาวรรณกรรมเร่ืองนี้มีที่มาจากปรมัตถธรรมซ่ึงเปนหลักธรรมที่สรุปรวมพระอภิธรรมเอาไวทั้งหมด โดยนําเอา
หลักธรรมขอดังกลาวมาดัดแปลงใหมเปนวรรณกรรมกลอนสวดที่ทําใหสามารถอานและทําความเขาใจไดงายสําหรับ
คนที่ไมมีความรูเร่ืองศาสนาอยางเชนชาวบานทั่วไป ซ่ึงการดัดแปลงนี้ทําใหวรรณกรรมเร่ืองพระปรมัตถแตกตางจาก
ปรมัตถธรรมอยางมาก เนื่องจากการดัดแปลงเนื้อหาจากหลักธรรมมาเปนวรรณกรรมตองตัดทอนรายละเอียดที่ยาก
และซับซอนออกไป เพื่อใหผูอานหรือผูฟงที่ไมมีความรูเร่ืองศาสนาสามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาไดงาย เนื้อหา
เก่ียวกับปรมัตถธรรมจึงเหลือแตเพียงเร่ืองของนิพพาน โดยผูประพันธเนนยํ้าอยูเสมอเก่ียวกับความสําคัญของ
นิพพานวาเปนความสุขที่แทจริง เพราะนิพพานเปนเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนา นอกจากนี้วรรณกรรมเร่ืองนี้ยัง
สอดแทรกไปดวยหลักธรรมขออื่นๆ อีก เชน ขันธ 5 ไตรลักษณ ศีล อกุศลมูล 3 ฯลฯ ซ่ึงเปนหลักธรรมทั่วไปที่ผูอาน
หรือผูฟงนาจะมีความรูความเขาใจอยูแลว ดังนั้นเม่ือพิจารณาเนื้อหาเก่ียวกับหลักธรรมแลว อาจกลาวไดวา
วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถนี้ก็มีเนื้อหาเชนเดียวกับวรรณกรรมศาสนาเร่ืองอื่นๆ ที่สอนเร่ืองของการทํา
ความดีละเวนความช่ัว นรก–สวรรค การเวียนวายตายเกิด ความไมเที่ยงแทของสังขาร และนิพพาน 
 สวนการแพรกระจายของวรรณกรรมพบวาตนฉบับที่บันทึกวรรณกรรมเร่ืองนี้สวนมากมีอายุอยูในสมัย
รัชกาลที่ 3-5 แหงกรุงรัตนโกสินทร มีตนฉบับแพรกระจายอยูทั่วประเทศ แตพบมากที่สุดทางภาคใต ทําใหเกิด
ประเด็นที่นาสนใจวาวรรณกรรมเร่ืองนี้เปนวรรณกรรมภาคใตหรือไม ซ่ึงกอนหนานี้สุธิวงศ พงศไพบูลย ไดต้ังขอ
วินิจฉัยไวแลววาเปนเชนนั้นจริง ถึงแมวาในการพิจารณาขั้นแรกของบทความนี้จะมีความขัดแยงกับขอวินิจฉัยของ 
สุธิวงศ พงศไพบูลย อยูบาง เนื่องจากตนฉบับสมุดไทยของทองถ่ินอื่นๆ เชน ตนฉบับภาคกลางของสํานักหอสมุด
แหงชาติ ไมมีลักษณะที่สามารถยืนยันไดวาวรรณกรรมเร่ืองนี้เปนวรรณกรรมภาคใต แตจากการพิจารณาในขั้นตอมา
ดวยลักษณะของวรรณกรรมเร่ืองอื่นๆ ที่ปรากฏรวมอยูในตนฉบับสมุดไทยเร่ืองพระปรมัตถซ่ึงบงช้ีใหเห็นถึงความ
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สอดคลองกันทั้งดานเนื้อหาและลวนแตเปนวรรณกรรมที่มีความโดดเดนหรือมีความสําคัญอยูในภาคใตอยาง นาง
โภควดี พระเจาเขานิพพาน และสุบินกุมาร จึงทําใหต้ังขอสันนิษฐานไดวาวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระปรมัตถเปน
วรรณกรรมที่เร่ิมแพรกระจายมาจากภาคใต จึงสรุปไดวาขอวินิจฉัยเดิมที่กลาววาวรรณกรรมเร่ืองนี้เปนวรรณกรรม
ภาคใตมีความนาเช่ือถือและเปนไปไดอยางมาก 
 สุดทายแลวเนื้อหาทั้ง 2 ประเด็นกลาวมาในบทความนี้ คือเร่ืองที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรม 
จึงเปนการนําเสนอขอมูลที่ยังไมเคยมีผูศึกษา โดยตอยอดจากงานวิจัยเดิมเก่ียวกับวรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองพระ
ปรมัตถ เพื่อใหทราบถึงภูมิหลังของวรรณกรรมมากเร่ืองนี้ย่ิงขึ้น  
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NBUS004: การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาค
บริการ: กรณีศึกษา เขตเทศบาลต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
PREPARATION FOR ENTERING IN AN AGING SOCIETY OF THE INFORMAL WORKER 
IN SERVICE SECTOR: A CASE STUDY OF SAN PHRA NET SUB-DISTRICT 
MUNICIPALITY, SAN SAI DISTRICT, CHIANG MAI 
 
ทัศนียา ถาวรรัตน์ 1    รศ.มธุรส สว่างบ ารุง 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาสังคมและมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาวชิาพัฒนาสังคมและมนษุย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติ รูปแบบ ปัญหาและอุปสรรค ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการ พิจารณาจากการเตรียมความพร้อม 7 ด้าน คือ เศรษฐกิจ 
สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต ข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรม การใช้ชีวิตภาคอนาคต และนันทนาการและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานนอกระบบในภาค
บริการ จ านวน 40 คน มุ่งเน้นการอธิบายเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และมีการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อท า
ความเข้าใจกับบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลการศึกษาพบว่า แรงงานนอกระบบในภาคบริการ มีเจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้ง 7 ด้าน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) เจตคติในระยะปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมในสภาวะเร่งด่วนเท่าที่
จะเป็นไปได้มากที่สุด ตั้งแต่ปัจจุบันถึงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 2) เจตคติระยะอนาคต เป็นการวางแผนชีวิตเพื่อการ
เตรียมความพร้อม ระยะยาวมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มี 3 รูปแบบ 
ใน 3 ช่วงอายุ คือ ช่วง 30-39 ปี รูปแบบมโนทัศนแ์ละความคาดหวัง ช่วง 40-49 ปี รูปแบบสร้างฐานความมั่นคง และ
ช่วง 50-59 ปี รูปแบบปรับประยุกต์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการพบว่า มีอยู่ 3 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 2) ปัญหาด้านสุขภาพ 
และ 3) ปัญหาด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูล 
 
ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม สังคมผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบในภาคบริการ 
 
Abstract 
 This research has an objective to study attitudes, models, including problems and obstacles in 
preparation of the informal workers in the service sector to embrace aging and join an aging society, by 
taking into consideration 7 aspects of preparation factors; namely economic aspect, health aspect, life 
security aspect, information aspect, social and culture aspect, future life aspect, and recreation and 
tourism that result to readiness for entering in an aging society. It is a study from selected samples which 
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are 40 participants in total from informal workers in the service sector. The focus is on qualitative 
explanation and being supported by quantitative data. Research methods involved studying information 
from documents and related research reports, questionnaires, in-depth interviews, and field studies. 
Emphasis was placed on field studies in order to understand their contexts. 
 Results showed that informal workers in the service sector have positive attitudes toward 
preparation for embracing aging in all 7 aspects, which divided into 2 periods: 1) Present Attitude is an 
immediately preparation in present time or not more than 10 years. 2) Future Attitude is a long plan of life 
preparation more than 10 years. As for the patterns of preparation to embrace aging, there are 3 patterns 
within 3 aging periods; namely 30-39-year-aging period is associated with thought pattern and 
expectation, 40-49-year-aging period is associated with building security foundation pattern, and 50-59-
year-aging period is associated with adapting to enter aging society. As for problems and obstacles in 
preparation of the informal workers in the service sector to embrace aging and join an aging society, the 
research found out important problems and obstacles which have an impact on the preparation in 3 
aspects; 1) Economic-factor problems; 2) Health-factor problems; 3) Problems with accessing and 
receiving information  
 
Keywords: Preparation, Aging Society, Informal Workers in the Service Sector 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 
ปี ขึ้นไป ร้อยละ 10.5 และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 15.7 ในปี 2573 ส่วนประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี ขึ้นไป) มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 24.6 ในปี 
2543 เหลือร้อยละ 11.2 ในปี 2573 ขณะที่ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นนี้  
ส่ิงส าคัญอย่างยิ่ง คือ การมีความรู้ความเข้าใจในการเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความ
พร้อมก่อนจะถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ยัง
มีการสะท้อนลักษณะของครอบครัวไทย จากอัตราการเกิดที่ลดลง ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และวัยแรงงานลด
น้อยลง ท าให้เห็นแนวโน้มลักษณะครอบครัวไทยในอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาวที่ต้องดูแล/
เกื้อหนุนผู้สูงอายุจะลดลงเรื่อยๆ จากเดิมในปี 2533 คนวัยหนุ่มสาวประมาณ 9 คน รับผิดชอบดูแล ผู้สูงอายุ 1 คน 
แต่ในปี 2553 กลับลดลงเหลือเพียงประมาณ 5 คน และคาดว่าจะเหลือเพียง 2 คน ในปี 2573 นอกจากนี้ จ านวน
สมาชิกในครอบครัวจากที่มี 4 คน ในปี 2533 กลับลดลงเหลือเพียง 3 คน ในปี 2553 ท าให้ต้องฉุกคิดว่า อนาคตเมื่อ
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเตม็รูปแบบแล้วใครจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมี
จ านวนลดน้อยลง จากข้อมูลยังพบประเด็นความห่วงใยจากการสอบถามความคิดเห็นของประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป 
เกี่ยวกับการตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ให้ความคิดเห็น ประมาณ 1 ใน 10 มีความคิดว่าผู้สูงอายุ 
(80 ปี ขึ้นไป) เป็นภาระแก่บุตรหลานหรือครอบครัว และมีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่น่าเบื่อ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
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แนวโน้มการอยู่คนเดียวของผู้สูงอายุสูงขึ้นกว่าเท่าตัว จากร้อยละ 3.6 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 8.6 ในปี 2554 
เนื่องจากไม่ต้องการเป็นภาระกับลูกหลาน  
 สอดคล้องกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ที่สรุปว่า จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
ที่มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2553 เป็นร้อยละ 11.9 และในอีก 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่ม
เป็นมากกว่า 2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งถือว่าเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มตัวแล้ว ในขณะที่ประชากรวัยแรงงาน
ที่เกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุนั้นลดลง จากปี 2553 ที่มีประชากรแรงงานโดยเฉล่ีย 6 คน ต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน จะ
ลดลงเหลือแค่เพียง 2 คนในปี 2573 ซึ่งจะส่งผลให้คนวัยแรงงานมีภาระที่ต้องเกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุไทยนั้นมีอายุยืนขึ้น และกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง และวัยปลายเพิ่มขึ้นด้วย สังคมผู้สูงอายุจึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประชากรวัยแรงงาน ทั้งในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องเผชิญกับการเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็น
ผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้า จึงควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมชีวิตก่อนจะถึงวัยสูงอายุเพื่อให้ด าเนินชีวิตได้
อย่างเป็นปกติสุข  การเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมจะช่วยก าหนดอนาคตการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของวัย
แรงงานได้ 
 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกันระหว่างประชากรกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มแรงงานในระบบแล้ว พบว่า 
แรงงานนอกระบบนั้น สามารถสืบค้นโอกาสในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตได้น้อยกว่า
แรงงานในระบบ เนื่องจากมีภาวะเส่ียงด้านรายได้และไม่มีสวัสดิการรองรับหรือครอบคลุมเหมือนแรงงานในระบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชัยพงษ์ ส าเนียง ท่ีระบุว่า แรงงานนอกระบบอยู่ในสถานการณ์สุ่มเส่ียงต่อการตกงาน มีความไม่มั่นคง
ในชีวิต อยู่นอกระบบสวัสดิการของรัฐและเอกชน ไม่มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง แต่จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมือ ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย ท าให้แรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคบริการเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นใน
ตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจว่า ในขณะที่แรงงานนอกระบบ
ในภาคบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้น จะสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตอนาคตเมื่อถึงวัยสูงอายุให้เกิดขึ้นกับแรงงานกลุ่ม
นี้ได้อย่างไร 
 จากความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นประเด็นค าถามของการวิจัยที่น าไปสู่การศึกษาถึงการเตรียมความพร้อม
ของแรงงานนอกระบบในภาคบริการเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อม ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับการวางแผนเพื่อจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมจากองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มนี้ต่อไปในภาคอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาค
บริการในจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาค
บริการในจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบ
ในภาคบริการในจังหวัดเชียงใหม่ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวหรือการวางแผนของประชากรแรงงานนอกระบบในภาค
บริการ ด้านความคิด วิธีการ และพฤติกรรม เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นในภาคปฏิบัติ 
 สังคมผู้สูงอายุ หมายถึง สังคมของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีอัตราส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น
ไป เกินร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 
 แรงงานนอกระบบในภาคบริการ หมายถึง ประชากรไทยวัยแรงงาน อายุระหว่าง 30-59 ปี ประกอบ
อาชีพอิสระหรือเป็นผู้ที่ท างานชั่วคราว  ไม่มีสัญญาการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ได้ท างานในสถาน
ประกอบการที่มีนายจ้างชัดเจน มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนไม่แน่นอน อยู่นอกระบบสวัสดิการแรงงานที่รัฐจัดให้ 
ท างานด้านการบริการประเภทต่างๆ โดยงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโภชนาการ กลุ่มบริการ
ขนส่ง กลุ่มความงาม และกลุ่มรับจ้างทั่วไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษานี้ ตั้งอยู่บนแนวคิดเกี่ยวกับ “ความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” ที่ว่า การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการ เป็นการวางแผนการด าเนินการหรือการปฏิบัติ เพื่อ
เตรียมตัวส าหรับการด าเนินชีวิตในวัยสูงอายุและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยพิจารณาการเตรียมความ
พร้อม 7 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ ความมั่นคงในชวีิต สังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสาร แบบแผนการใช้ชีวิตภาค
อนาคต และนันทนาการและการท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพร้อมหรือไม่พร้อมเพื่อเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการ คือ เจตคติในการเตรียมความพร้อม รูปแบบในการเตรียมความพร้อม 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) มุ่งเน้นการ
อธิบายในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก และสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 1) พื้นที่ศึกษา กลุ่มประชากรซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบในภาคบริการในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  2) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key information) คือ คนไทยซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบในภาคบริการ ที่มีอายุระหว่าง 30-59 ปี มีภูมิล าเนาและ
ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลสันพระเนตร จาก 4 หมู่บ้านในเขตปกครอง คือ หมู่ 3 บ้านป่าไผ่ หมู่ 4 บ้าน
สันพระเนตร หมู่ 5 บ้านใหม่สามัคคี และหมู่ 6 บ้านแม่ย่อยสันศรี อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงและการสุ่มแบบบังเอิญ จากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่
ต่ ากว่า 10 ปี ไม่จ ากัดเพศ นับถือศาสนาพุทธ แบ่งตามช่วงอายุต่างๆ คือ อายุ 30-39 ปี จ านวน 10 คน อายุ 40-49 ปี 
จ านวน 10 คน และ อายุ 51-59 ปี จ านวน 20 คน รวมจ านวน 40 คน 3) เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกรายบุคคล การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การใช้เทคนิค 
สโนว์บอลล์หรือแบบลูกโซ่ 4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือ และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์รายบุคคลเชิงลึกพร้อม
แบบสอบถามและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อให้เข้าใจการเตรียมความพร้อม ทั้ง 7 ด้าน มีการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
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เส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู (Methodological triangulation) คือ ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กบัการซักถาม และศึกษาข้อมูล
จากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 5) การวิเคราะห์ข้อมูล มีการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) น าเสนอด้วยจ านวน ร้อยละ งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการถอดเทปสัมภาษณ์ การ
จดบันทึกข้อมูล การลงรหัส (Coding) จัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categorizing) การท าดัชนีข้อมูล (Indexing) การท า
ข้อสรุปชั่วคราวและการตัดทอนข้อมูล การเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการน าเสนอ การประมวลและสรุป
ข้อเท็จจริง และน าไปสู่การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  6) การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูลจนถึงการน าเสนองานวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า แรงงานนอกระบบในภาคบริการ เป็นเพศชายและหญิง ร้อยละ 50.00 
เท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีอายุเฉล่ียคือ 47.65 ปี โดยส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลสันพระเนตร คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วน
ใหญ่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 67.50 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีบุตรส่วนใหญ่ร้อยละ 35.00 มีบุตรจ านวน 2 คน ส่วนใหญ่มี
การศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ 55.00 เป็น
แรงงานในกลุ่มรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานช่วงระยะเวลา 11-20 ปี และ 21-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 เท่ากัน สถานะการท างานส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งมีรายได้
แบบรายวัน คิดเป็นร้อยละ 52.50 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57.10 มีรายได้เฉล่ียต่อวัน 101-500 บาท ส่วนใหญ่มีแหล่ง
รายได้หลักมาจากตนเอง คิดเป็นร้อยละ 67.50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.50 ประเมินว่าตนเองมีรายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 55.00 อาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิต ได้แก่ 
บิดามารดา, ญาติพี่น้อง, คู่สมรสและบุตร, คู่สมรสและญาติ, คู่สมรส บุตรและญาติ และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทาง
สายโลหิต ได้แก่ เพื่อน ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.00 มีคนอาศัยอยู่ร่วมด้วยมากกว่า 2 คนขึ้นไป  
  1.2 ข้อมูลการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่ารายได้ของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายหลักในปัจจุบัน
เป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 62.50 ส่วนภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องการศึกษาบุตร คิดเป็นร้อยละ 30.00 เท่ากัน 
ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเอง คิดเป็นร้อย
ละ 52.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าผลกระทบของเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อการด ารงชีพของตนเองและครอบครัว
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.50 มีการสะสมด้านการเงินเพื่ออนาคต โดยส่วนใหญ่สะสมเงิน
เพื่อใช้จ่ายในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 72.40 ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 34.50 สะสมน้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่
เก็บสะสมโดยการออมเงินกับธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 69.00 ส่วนใหญ่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินใน
อนาคตเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งประเมินว่าตนเองมีการเตรียม
ความพร้อมด้านเศรษฐกจิเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่มี
วิธีดูแลสุขภาพและป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.00 ประเมินว่าตนเองไม่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ ส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมีวิธีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในวัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 52.50 โดย
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วิธีการคือ ดูแลสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 38.10 ส่วนใหญ่มีแหล่งความรู้ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพจากสื่อต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่มีวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดความเจ็บป่วย คือ ไปคลินิกหรือโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 52.50 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.50 ทราบเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบเป็นอย่างดี เกือบทั้งหมดมีการใช้
สิทธิด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยใช้สิทธิจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(30 บาทรักษาทุกโรค/บัตรทอง) คิดเป็นร้อยละ 64.10 ส่วนใหญ่ทราบขั้นตอนของสิทธิในการรักษาพยาบาล คิดเป็น
ร้อยละ 92.50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ไม่ดื่ม/ไม่ใช้สารเสพติด ส่วนใหญ่มีการออกก าลังกายบ้าง คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดูแลสุขภาพ
ตามช่วงวัยที่เปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือมีโรคเรื้อรัง คิดเป็น
ร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมีความพร้อมในด้านสุขภาพโดยรวมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
65.00 ด้านความมั่นคงในชีวิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ประเมินความมั่นคงของงานและผลตอบแทนจากการท างาน/
ค่าจ้างในปัจจุบันว่ายังไม่มีความมั่นคงแน่นอน ส่วนใหญ่ประเมินว่าผลตอบแทน/ค่าจ้างที่ได้รับยังไม่มีความ
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่างานท่ีท าอยู่นั้นได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป คิดเป็นร้อย
ละ 65.00 ส่วนใหญ่ประเมินว่างานท่ีท ามีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันด้านเพศและอายุ คิดเป็นร้อยละ 97.50 ส่วน
ใหญ่ประเมินว่าตนเองยังไม่มีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ีท า คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมจากงานหลัก 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการท างานในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 62.50 
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ประเมินว่ารายได้จากการท างานเพียงพอในการดูแลตนเองและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ส่วนใหญ่ประเมินว่าไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขกรณีรายได้ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ประเมินว่ารายได้
จากการท างานมีเก็บสะสมบ้างแต่ยังไม่เพียงพอส าหรับอนาคต คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมี
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.00 อาศัยอยู่บ้านของ
ตนเอง ส่วนใหญ่มีการถือครองทรัพย์สินในปัจจุบัน รวมถึงกรรมสิทธิ์จากการผ่อนช าระทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยผ่อนช าระตั้งแต่ 3,000-13,382 บาท/เดือน มีทรัพย์สินจากพินัยกรรมและมรดก รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ คิด
เป็นร้อยละ 92.50 ส่วนใหญ่มีทรัพย์สินแต่ยังไม่มีการวางแผนจัดการในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนใหญ่
ประเมินว่าตนเองมีการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในชีวิตเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับพร้อม คิดเป็น
ร้อยละ 65.00 ด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.50 มีการรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยบ้าง ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลสวัสดิการของผู้สูงอายุ  คิดเป็นร้อยละ 92.50 ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านสวัสดิการวัยแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.00 รับทราบข้อมูลบ้านส าหรับผู้มีรายได้
น้อยบ้าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.50 รับทราบข้อมูลกองทุนการออมแห่งชาติบ้าง เกือบทั้งหมดร้อยละ 92.50 รับทราบ
ข้อมูลการใช้สิทธิการประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 67.50 โดยส่วนใหญ่ติดตามจากส่ือวิทยุและโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
37.00 ส่วนใหญ่ประเมินว่าข่าวสารที่รับทราบมีผลต่อการช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่ อเข้าสู่วัย/สังคม
ผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 65.00 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ประเมินว่าในปัจจุบันตนเองมีการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 52.50 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ทราบ
ว่าในชุมชนมีการรวมกลุ่มทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 72.50 ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมทางสังคมกับ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้า
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ร่วมและไม่มีบทบาทใดๆ ในกิจกรรมของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ คิดเป็นร้อย
ละ 52.50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.00 ไม่มีการเรียนรู้เพื่อสะสมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคเหนือ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความ
สนใจวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องใดๆ คิดเป็นร้อยละ 82.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ส่วนใหญ่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและท ากิจกรรมทางศาสนาที่วัดในชุมชนบ้างเป็น
ครั้งคราว คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนใหญ่กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติประจ าคือท าบุญ คิดเป็นร้อยละ 70.00 
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมทางศาสนาระดับทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่มีทั้งที่ไม่มีเวลาและมี
เวลาในการศึกษาหาความรู้ดา้นกจิกรรมทางสังคมในชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพิธีกรรมทาง
ศาสนา คิดเป็นร้อยละ 50.00 เท่ากัน ส่วนใหญ่ประเมินว่าปัจจุบันตนเองมีการเตรียมความพร้อมด้านสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับพร้อม คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ด้านแบบแผนการใช้ชีวิตภาคอนาคต ส่วนใหญ่วางแผนด้านที่อยู่อาศัยในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยส่วนใหญ่วางแผนจะอาศยัในบ้านของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่งส่วนใหญ่คาดวา่
บุคคลที่จะอาศัยด้วยในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคือ คู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่วางแผนด้านรายได้ยัง
ชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคือจะท างานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนใหญ่วางแผนว่าเมื่อยาม
เจ็บป่วยและต้องการการพึ่งพิงจากผู้ดูแลในวัยสูงอายุ บุคคลในครอบครัวจะเป็นผู้ดูแล คิดเป็นร้อยละ 77.50 เกือบ
ทั้งหมดร้อยละ 95.00 ประเมินว่าตนเองมีการเตรียมความพร้อมในปัจจุบันด้านแผนการใช้ชีวิตภาคอนาคตเพื่อเข้าสู่
วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับพร้อม  ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีกิจกรรมหรืองานอดิเรกยามว่างใน
ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ส่วนใหญ่มีการวางแผนกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 ส่วนใหญ่มีการวางแผนกิจกรรมท่องเที่ยวในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 52.50 โดย
วางแผนบุคคลร่วมท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคือ บุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 61.90 ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.00 
ประเมินว่าตนเองมีการเตรียมความพร้อมในปัจจุบัน ด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุ  
  1.3 ข้อมูลเจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีเจตคติว่า
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและจ าเป็นต้อง
เตรียมตั้งแต่ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ส่วนใหญ่มีเจตคติว่าควรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุ 
ตั้งแต่ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 ส าหรับผู้ที่ต้องมีส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคม
ผู้สูงอายุมากที่สุด ส่วนใหญ่ตอบว่าตนเอง คิดเป็นร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่มีเจตคติว่าส่ิงที่ต้องเตรียมความพร้อมมาก
ที่สุดตั้งแต่ปัจจุบันคือความพร้อมด้านเศรษฐกิจ/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่มีเจตคติว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุที่ส าคัญคือการขาดเงินออม คิดเป็นร้อยละ 70.00 ส่วน
ใหญ่มเีจตคติว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีความจ าเป็นมากในทุกด้าน (7 ด้าน) คิดเป็นร้อยละ 
50.00  ส่วนใหญ่มีเจตคติว่าตนเองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
60.00 นอกจากนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีข้อเสนอแนะหรือส่ิงที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านนโยบายการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบใดๆ คิดเป็นร้อยละ 35.00  
 2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.1 เจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า มีเจตคติ 2 ระยะ กล่าวคือ 
1) เจตคติระยะปัจจุบัน เกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงอนาคตไม่เกินช่วง 10 ปี เป็นเจตคติที่แรงงานนอก
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ระบบต่างตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมภาคปัจจุบันในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยภาคปัจจุบันนี้พิจารณาให้
ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจว่าเป็นส่ิงที่ต้องสร้างให้เกิดความพร้อมเป็นเป้าประสงค์หลักใน
ล าดับแรก ว่าต้องด าเนินการอยู่ในสภาวะเร่งด่วนเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มากที่สุด ซึ่งจะสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ
เพื่อยังชีพแต่ละเดือน นั่นหมายถึงเรื่องของรายได้จากการท างานเพียงพอหรือไม่ หรือมีภาระหนี้สินต่างๆ เพิ่มพูนขึ้น 
จัดเป็นการประเมินสภาวะความเส่ียงด้านรายได้ของตนเอง ต่อความขัดสน ทุกข์ยาก และตรวจสอบสภาวะของความ
พร้อมในภาวะปัจจุบันว่า ยังขาดความพร้อมอยู่หรือไม่และจะประสบความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใด ที่จะส่งผลต่อ
การต่อสู้ดิ้นรนเล้ียงชีพเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในเบื้องต้นของการเตรียมความพร้อม
แรงงานนอกระบบจึงมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจเป็นหลักส าคัญ ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเตรียม
ความพร้อมด้านอื่นๆ ต่อไป 2) เจตคติระยะอนาคต เป็นเจตคติต่อการวางแผนชีวิตระยะยาว มากกว่า 10 ปีเป็นต้นไป 
จนย่างเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ โดยมีจุดเริ่มต้นจัดเตรียมความพร้อมแต่ละขั้นตอนของชีวิตให้มีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าแบบขั้นบันได มีการวางรากฐานความมั่นคงของชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เจตคติระยะนี้จะมีการขยาย
ขอบข่ายของการเตรียมความพร้อมให้กว้างขึ้น เพิ่มขึ้นตามล าดับจนครบทุกด้าน มีการเตรียมความพร้อมไปจนกว่า
ตนเองจะรู้สึกถึงความมั่นคง เป็นปึกแผ่น เป็นหลักเป็นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าอดีตและสอดคล้องกับช่วงวัย 
คือ จากเดิมที่มุ่งเพียงสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้เป็นส าคัญก่อน เริ่มขยายไปสู่การวางแผนเพื่ อ
อนาคต ไม่เพียงแต่ในด้านการเงินเท่านั้นแต่รวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นจากการเตรียมความ
พร้อมในด้านอื่นๆ อีก 6 ด้านด้วย 
  2.2 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า มี 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ
มโนทัศน์และความคาดหวัง (ระยะต้น) ในช่วงอายุ 30-39 ปี ซึ่งมโนทัศน์นี้หมายถึง ความคิดและความมุ่งหวังของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งล่วงหน้าว่าจะเป็นไปตามที่คิดไว้ ดังนั้นรูปแบบมโนทัศน์และความคาดหวัง จึงเป็นการ
วางแผนชีวิตในอนาคตส าหรับตนเองว่าต้องการให้อนาคตเป็นอย่างไร ทั้งนี้ช่วงอายุ 30-39 ปี เป็นวัยที่ได้เข้าสู่การ
ท างานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี ผ่านช่วงของการเริ่มต้นประกอบอาชีพซึ่งยังไม่สามารถวางแผนจัดการเรื่องต่างๆ ใน
อนาคตได้ ไปสู่การเริ่มคิดวางแผนส าหรับอนาคตข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง พร้อมทั้งประเมินถึง
ความเป็นไปได้ของส่ิงที่วางแผนไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการคิดเชิงอนาคต ท่ีเป็นความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักการคาดการณ์ที่เหมาะสม โดยรูปแบบมโนทัศน์และความคาดหวังนี้จะมุ่งเน้นที่
การเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน มี
ความส าคัญและสัมพันธ์กันคือ การคิดวางแผนเพื่อให้มีความมั่นคงส าหรับชีวิตในอนาคต จ าเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมด้านเศรษฐกิจเป็นฐานท่ีส าคัญ โดยต้องมีองค์ประกอบท่ีสนับสนุน คือ การมีสุขภาพท่ีดีเพื่อเอื้ออ านวยให้
การเตรียมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านสุขภาพควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในชีวิต เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ ที่
อยู่อาศัยและทรัพย์สิน จึงมีการคิดวางแผนปรับเปล่ียนงานเพื่อแสวงหาความมั่งคงในรายได้ หรือเริ่มเข้าสู่ภาระใน
การผ่อนช าระเพื่ออสังหาหรือสังหาริมทรัพย์ เช่น ยานพาหนะบ้าน ที่ดิน รูปแบบมโนทัศน์และความคาดหวัง จึงเป็น
ระยะต้นหรือระยะเริ่มแรกของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 2) รูปแบบสร้างฐานความ
มั่นคง (ระยะกลาง) เป็นรูปแบบการเตรียมความพร้อมในชว่งอาย ุ40-49 ปี ซึ่งแรงงานได้เข้าสู่การท างานมาแล้วไม่ต่ า
กว่า 15-20 ปี จึงมีความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ระดับหนึ่ง มีการเข้าสู่สถานภาพการมีครอบครัว จึงมีความ
รับผิดชอบท่ีจะต้องสร้างฐานะความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว รูปแบบสร้างฐานความมั่นคงจะมีการ
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เตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 2 ด้าน รวมเป็น 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต ข้อมูล
ข่าวสาร และแบบแผนการใช้ชีวิตภาคอนาคต ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นฐานที่ส าคัญซึ่งจะ
ขยายไปสู่การเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน เพราะเมื่อมีภาระรับผิดชอบดูแลมากขึ้น จึงต้องวางแผนด้าน
รายได้และรายจ่าย เริ่มมีการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้และสินทรัพย์ของครอบครัวส าหรับอนาคต พร้อมกันนี้ยัง
แสวงหาการสนับสนุนเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบสวัสดิการหรือประกันสุขภาพอื่น
เพิ่มเติมจากสวัสดิการสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงมีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และครอบครัว เช่น ระบบการออม สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล นอกจากนี้การเตรียม
ความพร้อมด้านความมั่นคงในชีวิตเริ่มมองเห็นความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัยและ
สินทรัพย์ที่ครอบครอง เมื่อมีการสร้างฐานความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว การเตรียมความพร้อมด้านแบบ
แผนการใช้ชีวิตภาคอนาคตจึงเกิดขึ้น โดยมีการวางแผนท่ีอยู่อาศัยส าหรับอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่คาดหวังที่จะพักอาศัย
ในบ้านของตนเอง โดยมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมด้วยและคอยดูแลยามเจ็บป่วย รวมถึงเตรียมวางแผนด้านการ
ท างานและการมีรายได้ในวัยสูงอายุ เนื่องจากแรงงานนอกระบบไม่มีเงินสวัสดิการยามเกษียณ จึงต้องมีงานที่ท า
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อหาเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว 3) รูปแบบปรับประยุกต์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ระยะปลาย) เป็น
รูปแบบการเตรียมความพร้อมในช่วงอายุ 50-59 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ มีการเตรียมความพร้อม
เพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว  ดังนั้นในรูปแบบปรับ
ประยุกต์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี้ จึงมีการเตรียมความพร้อมครบ 7 ด้าน รวมถึงมีความชัดเจนมากขึ้นว่าชีวิตความ
เป็นอยู่ในอนาคตอันใกล้ของตนเมื่อถึงวัยสูงอายุจะเป็นอย่างไร เริ่มสนใจข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา เช่น การประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดเพื่อท าบุญและปฏิบัติธรรม การร่วมงานประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา เริ่มวางแผนท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับจิตใจ ลด
ความเครียดจากวยัที่เปล่ียนแปลง มีการใช้เวลาที่วา่งเพื่อท าส่ิงที่ตนเองสนใจ มีการวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
กับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน 
  ทั้งนี้ รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้ง 3 รูปแบบ สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการตามขั้นตอนประจ าวัยของฮาวิกเฮิสท์ ที่ระบุว่า พัฒนาการของบุคคลทุกๆ ด้าน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
และมีผลกระทบกันและกัน การพัฒนาที่เต็มขั้นและสมบูรณ์ขั้นต้น ส่งผลให้ขั้นต่อๆ ไปพัฒนาเต็มขั้นและสมบูรณ์
แบบเช่นกัน หากมีคุณภาพไม่ถึงจุดสมบูรณ์ ขั้นต่อๆ ไปก็จะกระทบกระเทือนไปทุกๆ ช่วงวัย ซึ่งรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบนี้ 
จะคาบเกี่ยวช่วงระยะเวลาของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-35 ปี) ที่มีลักษณะของพัฒนาการท่ีพึงมีพึงเป็น คือ เริ่มต้น
ประกอบอาชีพ เริ่มสร้างครอบครัวของตนเอง เรียนรู้ที่จะมีชีวิตร่วมกับคู่แต่งงาน และวัยกลางคน (อายุ 35 -60 ปี) มี
ลักษณะของพัฒนาการท่ีพึงมพีึงเป็น คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความพยายามในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ 
เพื่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น สามารถปรับตัวและท าความเข้าใจ
คู่ชีวิตของตนเองให้ได้ รวมถึงมีการปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงทางกายในวัยกลางคน 
  2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาที่
ส าคัญมี 3 ด้าน คือ1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ มีผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ 
การออม และภาระหนี้สิน ของแรงงานนอกระบบ เป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อ “เศรษฐกิจระดับครัวเรือน” ในเรื่อง
การจ้างงานและรายได้นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ทั้งแบบรายวันและราย
เดือน แต่รายได้แบบรายเดือนจะเป็นการคิดอัตราแต่ละเดือนไป รายได้จึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ขึ้นกับปัจจัย 
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เช่น จ านวนชิ้นงาน อัตราการจ้าง เวลาการท างาน รายได้จากการท างานมีทั้งที่ต่ ากว่าและสูงกว่าค่ าแรงขั้นต่ า 
ส าหรับการออมนั้น การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มีการออมเงินที่ชัดเจน หรืออาจมีบ้างแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายส าหรับอนาคต โดยเกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างทั้งรายได้แบบรายวันและรายเดือน สาเหตุที่
ส าคัญมาจาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ ภาระหนี้สินจากการผ่อนช าระสังหา/อสังหาริมทรัพย์ หรือจากการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) บางรายมีค่าใช้จ่ายจากการขยายกิจการ มีภาระต้องส่งเสียเล้ียงดูบุคคลในครอบครัว ในส่วนของ
ภาระหนี้สินนั้นเป็นส่ิงที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายเงินรายได้ของแรงงานนอกระบบ เพราะหนี้สิน
เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องวางแผนล่วงหน้าแต่ละเดือน ดังนั้นเมื่อมีรายได้เข้ามาจึงต้องวางแผนการหักเพื่อช าระหนี้สิน 
หน้ีสินจึงเป็นตัวก าหนดรายจ่ายของแต่ละบุคคลและส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้ 2) ปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งอาจ
เกี่ยวเนื่องมาจากการท างาน ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บท่ีเรื้อรัง บ่ันทอนความสามารถในการท างานและมีผลต่อสุขภาพ
ในระยะยาว เช่น อุบัติเหตุจากการใชข้องมคีมหรือเครื่องจักรท่ีอันตราย ส่งผลท าให้ร่างกายเกดิความพิการและทุพพล
ภาพ โรคเรื้อรังจากการใชร้่างกายในอิริยาบถในการท างานแบบเดมิซ้ า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสุขภาพท่ีเป็นผลมาจาก
การด าเนินชีวิตและการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล ความเจ็บป่วยจากการละเลยการดูแลสุขภาพ ในส่วนการสืบค้น
ข้อมูลและสิทธิในการรักษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า หากเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ มักจะซื้อยา
รับประทานเอง แต่หากเจ็บป่วยมากขึ้นหรือมีการนัดหมายจากแพทย์จะไปที่สถานพยาบาล ส่วนสิทธิในการ
รักษาพยาบาลน้ัน แรงงานใช้สิทธิจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 มีเพียง
ส่วนน้อยที่เสียค่าใช้จ่ายเอง หรือมีระบบประกันสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า ตนเองมีความเข้าใจ
ขั้นตอนการใช้สิทธิรักษาพยาบาล แต่ยังไม่สามารใช้สิทธิประกันสุขภาพที่ดีกว่าที่มีอยู่ได้เนื่องจากความจ ากัดด้าน
การเงิน หากพิจารณาจากแผนการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายส าหรับวัยสูงอายุ ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดจาก 
การตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยทุก 1 ปี การรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน ไม่รับประทานอาหารรสจัดและเครื่องดื่มมึนเมา ควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในมาตรฐาน  การดื่มน้ า
สะอาดอย่างน้อยวันละ 10 แก้ว การอยู่ในท่ีอากาศถ่ายเท หลีกเล่ียงการอยู่ในที่แออัด มีฝุ่นละออง ควันพิษ การนอน
หลับอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง หากนอนไม่หลับต้องหาสาเหตุว่ามีอะไรเป็นส่ิงรบกวน แล้วต้องรีบแก้ไข หากแก้ไข
ไม่ได้ต้องรีบปรึกษาแพทย์ การขับถ่าย ถ่ายอุจจาระทุกวันโดยไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องร่วง การออกก าลังกายหรือ
บริหารร่างกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที จากตัวชี้วัดข้างต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
หรือหากปฏิบัติได้ก็ยังมีความจ ากัดในรายละเอียดอยู่ เช่น การตรวจสุขภาพ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ  3) 
ปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเรื่องสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุและแนวทางการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ปัญหาด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูลมักเกี่ยวเนื่องมาจากการท างาน โดยพิจารณาจาก 
ระยะเวลาการท างาน กลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนชั่วโมงในการท างานแตล่ะวันยาวนานและต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด แต่ละวัน
ต้องทุ่มเทเวลาไปกับการท างานเพื่อหารายได้มาดูแลชีวิตตนเองและครอบครัว ท าให้ไม่มีเวลาศึกษาข่าวสารข้อมูล
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ศักยภาพการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร แม้ปัจจุบันจะมีช่องทางในการส่ือสารมากขึ้น เช่น 
อินเทอร์เน็ต แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังสามารถสืบค้นแหล่งความรู้ได้จ ากัด สาเหตุมาจากการขาดความรู้ในการใช้
อินเทอร์เน็ต ขาดอุปกรณ์ที่จะสืบค้นระบบข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แม้แต่ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอื่นอาจยังไม่
สามารถสืบค้นได้จริงเพราะมีความจ ากัดด้านเวลาในการแสวงหาความรู้ ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลท่ีส่งต่อหรือบอกต่อกันมาที่มักจะไม่มีการอ้างอิงถึงความถูกต้อง  
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษา สรุปว่า เจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบใน
ภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็นเจตคติระยะปัจจุบัน (มีการเตรียมความพร้อมในบางด้าน) หรือเจตคติระยะอนาคต (มีการ
เตรียมความพร้อมครบ 7 ด้าน) ก็ตาม พบว่า การเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบในยุคสมัยนี้ ได้รับ
ผลกระทบจากเงื่อนไขของปัจจัย หลัก 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของสังคมยุคหลัง
สมัยใหม่ จ านวนประชากรและโครงสร้างของประเทศ โครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน ฯลฯ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก อัตราของค่าเงิน ฯลฯ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ การบริโภคนิยม 
ฯลฯ และปัจจัยรูปแบบแรงงานนอกระบบ ได้แก่ ไม่มีเงินเดือนประจ า ขาดสวัสดิการคุ้มครองที่ดี เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมที่ชะลอตัวล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดและเกิดอุปสรรคมากขึ้นในชีวิต อย่างไรก็ตาม การ
เตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบก็ยังคงด าเนินต่อไปสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและ
วัยกลางคนเป็นส าคัญ 
 แม้กระน้ัน การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะยคุสมัยใดยงัมรีูปแบบทั้ง 3 ระยะ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ รูปแบบใน
การเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ระยะ มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน เปรียบเสมือนการเดินก้าวขึ้นขั้นบันไดที่มีการไต่
ระดับสูงขึ้นเพื่อไปให้ถึงความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ และ
คณะ [9] ที่กล่าวถึงรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ โดยมีรูปแบบการเตรียมความพร้อม 5 ด้าน คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลา โดยระบุว่า ผู้ที่จะเกษียณอายุควร
เริ่มวางแผนการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงที่อายุน้อย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและส่ือต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านร่างกาย ซึ่งต้องเริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงอายุที่ยังไม่มาก เพราะถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่ต้องใช้ระยะเวลานานและต่อเนื่อง ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจและด้านการใช้เวลาว่าง 
หากได้มีการเตรียมความพร้อมเร็วเท่าไรก็จะท าให้คุ้นชินกับความคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบในยุคปัจจุบันเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาคอนาคต 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานนอกระบบทุกคนจะต้องมีการตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมให้มากกว่าแรงงานในระบบ
หลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบที่มีสวัสดิการรองรับทั้งในช่วงของการประกอบอาชีพหรือ ภายหลัง
จากการเกษียณอาชีพ ซึ่งแรงงานนอกระบบจะต้องมีเป้าหมายชีวิต (Goal of Life) ที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะส้ัน 
(Short-Term Plan) ระยะยาว (Long–Term Plan ) และแผนฉุกเฉินส ารอง (Emergency Plan) ควบคู่ไปกับการ
ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการด าเนินงานของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมที่จริงจัง ในการดูแล 
ปรับปรุง ส่งเสริมสวัสดิการด้านต่างๆ แก่ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและได้รับโอกาส
สร้างความเสมอภาคทางสังคมอย่างเป็นธรรม  อันเป็นแนวทางพัฒนาการเตรียมความพร้อม พัฒนาชีวิตที่ดี เพื่อให้
ก้าวไปสู่ระดับความพร้อมที่สมบูรณ์ในแบบฉบับวิถีของแรงงานนอกระบบ ที่มีความพอเพียงและมีความสุขในชีวิต 
หากขาดการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมและเพียงพอในรอบ 30 ปีของแรงงานนอกระบบ และของภาครัฐแล้ว 
ย่อมจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้ ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เกิดความผาสุก (Well-Being) ยั่งยืน เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในบั้นปลายชีวิต และเป็นผลกระทบที่จะกลายเป็น
ปัญหาระดับมหภาค เชื่อมโยงต่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุในระดับประเทศต่อไป  
 
 

39



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อชุมชนและเทศบาล 1) จัดตั้งโครงการด้านเงินออมของชุมชนที่แรงงานนอกระบบ
สามารถสืบค้นได้จริง เช่น เงินออมรายวัน เงินออมยามฉุกเฉิน ของหมู่บ้าน/เทศบาล โดยมีทีมอาสาสมัครรับฝากเงิน
สืบค้นพื้นที่การท างานของแรงงานนอกระบบ 2) จัดทีมอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่จากส านักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตาม
แหล่งประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ เพื่อส ารวจความต้องการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต รวมถึง
ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ท างานเชิงรุก) 
 2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ  1) จัดอบรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในชีวิต
ส าหรับอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ 2) ลงพื้นที่เพื่อให้ค าแนะน าในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอก
ระบบเพื่อให้สามารถต่อยอดและพัฒนาอาชีพที่ตนเองท าอยู่ได้มากขึ้น 3) จัดท าทะเบียนและเครือข่ายแรงงานนอก
ระบบในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการท างานในกลุ่มแรงงานนอกระบบต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ค่านิยมในการใช้ชีวิตและการท างาน อิทธิพลของเทคโนโลยีและความ
ทันสมัย ต้นทุนชีวิตและต้นทุนทางสังคมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม 
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NBUS005: การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศกึษาทหารบก 
LIFE STYLE PRACTICING IN ACCORDANCE WITH THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY 
ECONOMY OF OFFICERS, ARMY TRAINING COMMAND 
 
พันเอกสุรศิษฏ  กิจพิทักษ 1   ดร.วัชระ คําเขียว 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย           
นอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย   
นอรทกรุงเทพ 

 
บทคัดยอ  
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 226 คน เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
สถิติที่ ใช ในการวิเคราะหขอ มูล  ไดแก  คาความถ่ี  ค ารอยละ  คา เฉล่ีย  สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  t-test, 
F test, และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธ ีLeast-Significant Different (LSD) 
 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับการปฏิบัติดานคุณธรรมมากที่สุด 
 จากการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก จําแนกตามเพศและประสบการณทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน สวนดานอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน สําหรับช้ันยศ พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย รัชกาลที ่9 ไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันวา 
ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ควรนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่9 มาใชในการดําเนินชีวิต จะทําใหคุณภาพชีวิตของกําลังพลดีขึ้น สามารถลดปญหาหนี้สิน
ได และจะไมเปนการกอหนี้ในอนาคตดวย 
 
คําสําคัญ: การดําเนินชีวิต, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the ways of living based on sufficiency economy 
philosophy of the officers at the Army Training Command (ATC), to compare and categorize them by 
individual factors, and to offer guidelines about the concept of living by the sufficiency economy. The 
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population and sample group of this research included 226 officers working at the Army Training 
Command, Dusit District, Bangkok. The data were collected by using questionnaires as the research 
instrument. The statistics used in this research were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F test and paired comparison by Least - Significant Different (LSD) method.  
The research results were as follows:  
 The Army Training Command, as a whole, have followed the philosophy of sufficiency economy 
in their daily lives at a high level, especially, in terms of their moral aspect, which reaches the highest 
level.  
 By comparing the ways of living based on sufficiency economy philosophy of the sample group 
by individual factors, gender, and working experience, the study shows, overall and by each aspect, that 
they do not differ. However, according to their age, educational level, marital status, and average income, 
the overall result shows no significant difference, but by considering each aspect, there is a statistical 
significance at below .05. When comparing by ranks, there is a difference, both overall and by each 
aspect, at a statistically significant below .05 level. 
 Regarding the implementation of sufficiency economy philosophy, bestowed by His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej (King Rama 9), in daily life to improve the quality of life, the samples have 
agreed that the sufficiency economy philosophy contributes to improving their quality of life, decreasing 
the debt problems, and preventing from contingent liability in the future. 
Keywords: Life Style, Philosophy of Sufficiency Economy, Army Training Command 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เกิดวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียในป พ.ศ. 2540 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยวาวิกฤตตมยํากุง เปน
ชวงวิกฤตการณเงินซ่ึงสงผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเร่ิมต้ังแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 กอใหเกิด
ความกลัววาจะเกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพรระบาดทางการเงิน วิกฤตดังกลาวเร่ิมตนใน
ประเทศไทย เม่ือคาเงินบาทลดลงอยางมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ซ่ึงมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดประกาศลอยตัวคาเงินบาท ตัดการอิงเงินสกุลดอลลารสหรัฐ หลังจากความพยายาม
ทั้งหมดที่จะสนับสนุนคาเงินบาทเม่ือเผชิญกับการแผขยายแบบเกินเลยทางการเงิน (financial overextension) อยาง
รุนแรง โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนขับเคล่ือนอสังหาริมทรัพยในเวลานั้น ประเทศไทยมีภาระหนี้สาธารณะซ่ึงทําให
ประเทศอยูในสภาพลมละลายกอนหนาการลมสลายของคาเงิน และเม่ือวิกฤตดังกลาวขยายออกนอกประเทศ คาเงิน
ของประเทศสวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและญ่ีปุนก็ไดทรุดตัวลงไปดวยเชนกัน ตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลง
และรวมไปถึงราคาสินทรัพยอื่นๆ และทําใหหนี้เอกชนเพิ่มสูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. 2549) 
 จากปญหาตางๆ ที่กลาวมา รัฐบาลไทยตลอดจนหนวยงานราชการ ไดเล็งเห็นความสําคัญและหาแนว
ทางแกไขปญหานี้อยางเรงดวน ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ที่เปนแผนที่ได
อัญเชิญแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มาเปน

42



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานํา
ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 โดยยึดหลักทางสายกลาง 
เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและย่ังยืน 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณเปล่ียนแปลงตางๆ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนความอยูดีมีสุขของคนไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549)  
 ดังนั้นแนวทางอันจะเปนทางออกสําหรับปญหาคุณภาพชีวิตที่ประชาชนของประเทศไทยในปจจุบันยึดถือ
ปฏิบัติ ก็คือ การรูจักความพอประมาณหรือความพอดี ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การมีเหตุผลในการพิจารณาส่ิง
ตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว เพื่อพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เ กิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน ซ่ึงเปนหลักสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเปนกระแส
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เปนหลักปรัชญาที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเพื่อ
ช้ีแนะแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมามากกวา 30 ป นับต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ โดยไดทรงเนนยํ้าแนวทางแกไข เพื่อใหประชากรไทยไดรอดพนตอปญหาการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคมในปจจุบัน อันจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนปรัชญาแนวทางสําหรับการดํารงอยูและ
การปฏิบัติตนที่สามารถนํามาใชไดสําหรับประชาชนในทุกระดับ นับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ดวยหลักแหงความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน ความรู คุณธรรม เพื่อเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของประชากรในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และรอบคอบ (คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง. 2549) 
 จากการเปล่ียนแปลงที่ไดกลาวมาขางตน ไดสงผลตอการดําเนินชีวิตของขาราชการทหารซ่ึงมีรายไดเปน
ลักษณะของเงินเดือน โดยเฉพาะอยางย่ิงขาราชการทหารระดับตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตรที่มีโอกาสปรับหรือไดรับการ
เล่ือนระดับขั้นเงินเดือนที่นอยกวาขาราชการทั่วไป ดวยมีขอจํากัดในเร่ืองการแบงระดับช้ันยศทางทหารที่เปนไปได
โดยยาก เนื่องจากอัตราการเพิ่มของรายไดตอปอยูในเกณฑที่ตํ่า ไมสัมพันธตอการเปล่ียนแปลงของคาครองชีพที่
สูงขึ้นในยุคปจจุบัน ทําใหขาราชการเหลานี้ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโดยตรง ทั้งจากการที่มีรายไดไม
เพียงพอตอรายจาย นอกจากนั้นยังไมสามารถมีเงินออม แลวยังอาจจะกอใหเกิดภาระหนี้สินตามมาอีกดวย ซ่ึงส่ิง
เหลานี้ไดเปนปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงตอขวัญกําลังใจและพฤติกรรมในการทํางานของขาราชการทหาร อีกทั้งยัง
มีขาราชการจํานวนมากตองหาอาชีพเสริมนอกเวลาราชการเพื่อเล้ียงดูตนเองและจุนเจือครอบครัวเพิ่มเติม ซ่ึงปญหา
ดังกลาวทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการลดลงไปเปนอยางมาก (คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียง. 2549) 
 ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากกองการเงิน กรมยุทธศึกษาทหารบก ในเดือนกรกฎาคม 2559 ขาราชการใน
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก มีหนี้สินจํานวน 7.2 ลานบาท (กองการเงิน กรมยุทธศึกษาทหารบก. 2559) 
 ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงเปนขาราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหานี้ จึง
สนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการดําเนินชีวิต โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เพื่อที่จะไดขอมูลอันเปน
ประโยชนสําหรับผูบังคับบัญชาระดับสูงไดพิจารณาและใชเปนแนวทางในการแกไขในการบริหารจัดการกําลังพล
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ขาราชการทหารของกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ สรางศักยภาพในการครองตน และครอง
ชีพที่ดี โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการและกําลังพลใหมากย่ิงขึ้นใหกับกองทัพบกตอไป
ในอนาคต จึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก  
  2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับขาราชการกรมยุทธ-
ศึกษาทหารบก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมเพื่อการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 15 หนวย มีจํานวนขาราชการทั้งส้ิน 529 คน (ตามบัญชีสรุปยอดกําลังพลขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
 ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับช้ันยศ และ
ประสบการณทํางาน 
  ตัวแปรตาม ไดแก การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดวย ดานความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความรู และดานคุณธรรม 
 ขอบเขตดานเวลา 
  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม–เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
 ขอบเขตดานพ้ืนที ่
  ศึกษาภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้ 
  1. ไดขอมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการกําลังพลของกรมยุทธศึกษาทหารบก 
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  2. ไดขอมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เพื่อนํามาวิเคราะหสําหรับแกปญหาหนี้สินของกําลังพลกรมยุทธศึกษาทหารบก 
  3. ไดเสนอแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับขาราชการกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก เพื่อนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหาหนี้สินของกําลังพลกรมยุทธศึกษาทหารบก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

    ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 การศึก ษ ากา ร ดํา เ น ิน ชีวิตต ามปรัชญา เ ศ รษฐกิจพอ เพีย งขอ งขา ร า ชกา ร กรมยุทธศึกษา
ทหารบก ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไว ดังนี ้ 
   -  ขาราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 
 
การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปดและปลายเปด 
เพื่อสอบถามถึงการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก จํานวน 226 คน 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับช้ันยศ และประสบการณทํางาน โดยเปนคําถามปลายปด 
(Close-ended question) ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงเปนดานตางๆ 
ไดแก ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความรู และดานคุณธรรม เปน

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 

2. ระดับช้ันยศ 

3. อายุ 

4. วุฒิการศึกษา 

5. สถานภาพสมรส 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

7. ประสบการณทํางาน 

การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1. ดานความพอประมาณ 
2. ดานความมีเหตุผล 

3. ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

4. ดานความรู 
5. ดานคุณธรรม 
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แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการปฏิบัติ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) ซ่ึงผูวิจัยกําหนดน้ําหนัก หรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยที่สุด 
 โดยวิธีการคํานวณชวงหางระหวางช้ันตามหลักการหาคาพิสัย ซ่ึงจะไดชวงหางของแตละระดับช้ันเทากับ 
0.80   
 ดังนั้นการแปลผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอ ง
ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก สามารถแบงเกณฑในการแปลผล 5 ระดับการปฏิบัติจริง ไดดังนี ้
  4.21 – 5.00  หมายความวา  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากที่สุด 
  3.41 – 4.20 หมายความวา  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมาก 
  2.61 – 3.40  หมายความวา  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายความวา  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับนอย 
  1.0 – 1.80 หมายความวา  การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับนอยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ประจําวัน มี
ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - ended question) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 
 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังนี้ คือ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   1.1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)  
   1.2 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการหาคาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   2.1 ตัวแปรที่มี 2 กลุม ไดแก เพศ ผูวิจัยใชการทดสอบที (Independent t–test)  
   2.2 ตัวแปรที่มี 3 กลุม ขึ้นไป ไดแก ช้ันยศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉล่ียตอ
เดือน และประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) ถาพบวามีความแตกตางกัน จะใชการทดสอบรายคูโดยวิธี Least-Significant 
Different (LSD) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 83.2 อายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 
28.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.0 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 50.0 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
25,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 56.6 ระดับช้ันยศสิบตรี-จาสิบเอก (พิเศษ) คิดเปนรอยละ 41.2 และประสบการณ
ทํางาน มากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 62.4 
 ผลการวิเคราะหการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพ
รวมอยูในระดับมาก  โดยจําแนกระดับปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขอที่มีระดับการ
ปฏิบัติสูงสุดในแตละดานไดดังนี้ 1) ดานความพอประมาณ ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การเลือกใชสินคาที่ใชใน
ชีวิตประจําวันที่มีราคาเหมาะสม 2) ดานความมีเหตุผล ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ การยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 3) ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การสรางเสริม
ความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว 4) ดานความรู ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การมีความรูในการ
ปฏิบัติตนเพื่อเปนพลเมืองที่ดี และ 5) ดานคุณธรรม ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ การมีจิตใจเอื้ออาทร
และชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  จําแนกตามเพศ พบวา เพศของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน 
  จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยพบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ที่มีอายุมาก มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดีมากกวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุนอย สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุมาก จะมีวุฒิภาวะสูงกวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุนอย 
ซ่ึงยังตองมีภาระคาใชจายในการดําเนินชีวิตมาก และยังขาดการวางแผนในการใชจาย ดังทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของ Maslow ที่กลาวถึง ความตองการความม่ันคงปลอดภัย มนุษยมีความตองการที่จะมีความม่ันคงในการ
มีชีวิตอยูรอด ตองการหลักประกันในการปฏิบัติงานวามีความม่ันคงปลอดภัย ไมถูกยายหรือไลออกโดยไมมีความผิด 
เวลาเจ็บปวยไดรับการรักษาพยาบาล เม่ือชราไดรับบําเหน็จบํานาญเปนคาตอบแทน นั่นคือการมีการงานที่ม่ันคง 
ความตองการการยอมรับนับถือ การนิยมยกยอง ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ ความกาวหนาและรูจักตนเอง 
เปนความตองการในระดับสูงที่สุดที่บุคคลทุกคนปรารถนาที่จะใหเกิดความนึกคิดของแตละบุคคล ตองการที่จะ
ทํางานดวยความสามารถสูง แสดงความสามารถตนใหเปนที่ประจักษ ความตองการในขั้นนี้มนุษยจะมีความสุขใน
การทํางาน มีความพึงพอใจที่จะสรางความสมบูรณใหแกชีวิต มีความตองการใหกิจการที่ทําอยูกาวหนาย่ิงขึ้น โดย
ปกติบุคคลทั่วไปจะวัดความสําเร็จจากการทํางาน  โดยสรุปแลวตามแนวความคิดของมาสโลว บุคคลที่จะนับไดวา
เปนคนที่สมบูรณที่สุดหรือบรรลุเปาหมายของการดําเนินชีวิตสูงสุด ก็คือ คนที่มีความตองการจนถึงขั้นที่ 5 และ
สามารถสนองความตองการของตนไดสําเร็จอยางดีในทุกๆ ขั้น ความตองการนี้จะอยูตลอดเวลาไมมีที่ส้ินสุด ความ
ตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมอีกตอไป แตความตองการระดับตํ่าที่ไดรับ
การตอบสนองแลวจะมีอิทธิพลตอผูนั้นตอไปอีก กระบวนการดังกลาวจะดําเนินตอไปเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงระดับความ
ตองการสูงสุด ซ่ึงมักจะเปนชวงสูงวัย 
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  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 
มีดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีระดับการศึกษาสูง มีการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษามีผลตอการรับรูและความเขาใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต  
  จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีสถานภาพสมรสแตกตาง
กัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีสถานภาพสมรส มีการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะสถานภาพสมรส มีภาระในการรับผิดชอบ
ครอบครัว และดวยเงินเดือนของขาราชการทหารนอย เม่ือเทียบกับคาครองชีพในปจจุบัน จึงทําใหเกิดความพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการไดรับความรูจากหนวยงานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการออมเงิน โครงการเสริมสรางอาชีพเสริมใหแกขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกและสมาชิกในครอบครัวใหมี
อาชีพเสริมที่สรางรายได และโครงการเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตที่ไดนํามาใชบริโภค เพื่อลด
คาใชจายในครอบครัว และสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคาที่ผลิตขึ้นจากกลุมแมบาน ดวยปจจัยเหลานี้จึง
มีผลทําใหขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มี
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณ ดานภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีรายไดตอเดือน 
25,001 บาท ขึ้นไป ซ่ึงเปนชวงรายไดตอเดือนที่สูงที่สุด มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 
สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูที่มีรายไดตอเดือนมาก สามารถพึ่งพาตนเองได และสามารถแบงปนหรือ
เอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอื่นได ดังทัศนะของ เสรี พงศพิศ ที่สรุปถึงการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงวา อยูบนพื้นฐาน
ของการรูจักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยางเอื้อเฟอเผ่ือแผ และที่สําคัญคือการใชชีวิต
อยางพอเพียง ซ่ึงสอดคลองกับหลักคําสอนของศาสนาพุทธที่ใหคนเราดํารงชีวิตแบบทางสายกลาง ไมทําการใดๆ ที่
เบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น ไมฟุงเฟอหรือทําอะไรเกินตน รูจักแบงปนและชวยเหลือผูอื่นตามความเหมาะสมและ
กําลังความสามารถของตน เช่ือในผลของการกระทําหรือเรียกวากฎแหงกรรมซ่ึงอยูบนพื้นฐานของเหตุและปจจัย 
รวมทั้งการดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ คํานึงถึงความพอดี ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป สามารถนําหลัก
ปรัชญาไปใชไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับสังคม จึงเปนเหตุผลใหขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มี
รายไดเฉล่ียตอเดือนมาก มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ  
สิริพร รัตนกําเนิด ที่ศึกษาเร่ืองของขาราชการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ที่พบวา ความคิดเห็นของขาราชการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครตอการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตอยูในระดับสูง ทั้งในดานครอบครัวและดานสังคม (องคกรและ
ชุมชน) และปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของขาราชการ
สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน ไดแก รายได เพียงปจจัยเดียว สวนปจจัยดานเพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการรับราชการ ระดับตําแหนง จํานวนคร้ังที่ไดรับการอบรมเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอความคิดเห็นตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต 
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  จําแนกตามช้ันยศ พบวา การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาราชการกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ทั้งนี้ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ระดับช้ันยศพันตรี–พันเอก (พิเศษ) มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณมากที่สุด สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ระดับช้ันยศพันตรี–พันเอก (พิเศษ) จะมีอายุงานและวุฒิภาวะมากกวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารช้ัน
ยศอื่นๆ รวมทั้งเปนผูรับนโยบายและโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอนที่จะนํามาเผยแพรและถายทอด
แกผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งยังมีเวลาในการติดตามขาวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในการดําเนินชีวิต จึง
สงผลใหมีคาเฉล่ียในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก  
  จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ประสบการณทํางานของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่
แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน 
 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
  การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จําแนกตามเพศ พบวา เพศของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
จําแนกตามอายุ พบวา อายุของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดีและดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  การวิเคราะหการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่
แตกตางกัน มีดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี ดานความรู 
และดานคุณธรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  การวิเคราะหการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา สถานภาพสมรสของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่
แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดาน
คุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  การวิเคราะหการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดาน
การมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรม 
ยุทธศึกษาทหารบก จําแนกตามช้ันยศ พบวา ช้ันยศของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  
  การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรม 
ยุทธศึกษาทหารบก จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ประสบการณทํางานของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาที่พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก มีระดับการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมในระดับมาก ดังแนวคิดทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9  และสอดคลองกับงานวิจัยที่เก่ียวของ   ซ่ึงสามารถจําแนกระดับปฏิบัติสูงสุดในแตละดานได
ดังนี้ ดานความพอประมาณ หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การเลือกใชสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันที่มี
ราคาเหมาะสม ดานความมีเหตุผล หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การสรางเสริมความสัมพันธที่ดี
ภายในครอบครัว ดานความรู หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การมีความรูในการปฏิบัติตนเพื่อเปน
พลเมืองที่ดี ดานคุณธรรม หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การมีจิตใจเอื้ออาทรและชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ในสังคม ซ่ึงส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกไดมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดเปนอยางดี ทั้งในดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความรู 
และดานคุณธรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะในหลายหนวยงานและองคกรตางๆ ใหความสําคัญกับการนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชเพื่อพัฒนา และปรับปรุงใหบุคลากรในองคกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ที่ขาราชการทหารมีการดําเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดีทําใหสามารถ
พัฒนา ปรับปรุงการใชชีวิตของตนเองไมวาจะเปนการเลือกใชสินคาที่มีราคาเหมาะสม ยอมรับผลที่เกิดจากการ
ตัดสินใจ หม่ันสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว อาศัยความรูที่มีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ประกอบกับการ
มีจิตใจเอื้ออาทร ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังคํา
นิยามที่ สุเมธ ตันติเวชกุล ไดกลาวถึง หลักความพอเพียงตามเศรษฐกิจพอเพียงวา คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เง่ือนไขในการตัดสินใจทั้งดานความรูและ คุณธรรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ตวงพร ศรีชัย ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
นักเรียนเตรียมทหาร ซ่ึงพบวา มีการนําความรูเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอยางมากในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเรียงตามลําดับดังนี้ ดานวัฒนธรรม ในประเด็นแสดงความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษของชาติ
เม่ือมีโอกาส ซ่ึงสอดคลองกับโครงการวีรบุรุษในดวงใจวีรชนคนตนแบบ การปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และ
ไดรับการปลูกฝงในการใหความสําคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ดานสังคม ในประเด็นไมลัก
ขโมยหรือหยิบของผูอื่นไปใชโดยไมไดรับอนุญาต เปนการนําคุณธรรมของศาสนามาเปนกรอบในการดําเนินชีวิตตาม
ทางสายกลางแสดงความประพฤติดีทําตนเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ดานส่ิงแวดลอม ในประเด็นดูแล
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และรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน ชุมชนและการใชพลังงานอยางคุมคาแสดงถึงความตระหนักและปฏิบัติไดจริง
ในการรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอม นําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ดานเศรษฐกิจ ในประเด็นการเลือกใชส่ิงของโดย
คํานึงถึงประโยชนและความจําเปนมากกวาความอยากได ไมใชจายหรือใชส่ิงของเกินฐานะ นอกจากนี้ ระดับการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนเตรียมทหารในช้ันปตางๆ ไมแตกตางกันแสดงใหเห็นถึงการ
เรียนการสอนในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุวัตถุประสงคเพราะนักเรียนสามารถนําไปประยุกตและปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางนาพอใจ และงานวิจัยของ ชุมพลภัทร คงธนจารุอนันต ไดทําการศึกษาเร่ือง การ
ดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรในหมูบานหนองมะจัง ตําบลแมแฝก 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีกรจัดการที่ดินในการทําการเกษตรหลังจากไดมีการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยสวนใหญมีการปลูกพืชหรือ เล้ียงสัตว มีการผลิตเพื่อการบริโภคเองใน
ครัวเรือน ถาเหลือจึงจะขายและใชพื้นที่ในการปลูกกระเทียม โดยเกษตรกรทั้งหมดมีความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทัศน มีความตระหนักพอใจ และมีความภาคภูมิใจในการใชชีวิตความเปนอยู
แบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากที่สุด และเต็มใจที่จะตัดสินใจเลือกใชชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาน
คุณภาพชีวิตพบวา เกษตรกรสวนใหญมีสุขภาพกายดีมากที่สุด และมีสุขภาพจิตที่เปนปกติ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัย ดังนี้ 
  1. เชิงนโยบาย 
   1.1 ผูบังคับบัญชากรมยุทธศึกษาทหารบก ควรใหความสําคัญและผลักดันใหหนวยงานภายใต
การกํากับดูแล นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและมีความสมดุลในทุกมิติ ไมวาจะเปนดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งดานส่ิงแวดลอม 
   1.2 ผูบังคับบัญชากรมยุทธศึกษาทหารบก ควรจัดต้ังหนวยงานที่ดําเนินการเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยตรง โดยการเช่ือมโยงบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยูใน
ปจจุบัน เพื่อสรางแกนเครือขายในการสานตอองคความรู และรวมพลังเครือขายในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
   1.3 ผูบังคับบัญชากรมยุทธศึกษาทหารบก ควรสนับสนุนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนรูปธรรม (Show Cases หรือ Best 
Practices) ในสาขาตางๆ อาทิ ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานการบริการ ในทุกมิติ เพื่อเปนตนแบบแหงการ
เรียนรู 
  2. เชิงปฏิบัติ 
   2.1 ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ควรมีการถายทอดความรูเก่ียวกับหลักการ เง่ือนไข และ
แนวปฏบิัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกขาราชการของกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อปลูกจิตสํานึกใหยึดทาง
สายกลาง สรางความพอเพียงพอดีและพอใจที่สมเหตุสมผลใหเหมาะสมกับฐานะ 
   2.2 ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ควรสงเสริมและเผยแพรตัวอยางการนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อกระตุนใหขาราชการของกรม
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ยุทธศึกษาทหารบก ไดนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และ 
ประเทศชาติตอไป 
  3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
   3.1 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ
วิจัย ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาขอมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวย เพื่อขยายผล
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   3.2 ควรมีการศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับกลุมตัวอยางที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆ หรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพตอไป 
   3.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะหนี้สินกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิต เพื่อศึกษาแนวทางการลดภาวะหนี้สิน ดวยการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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NBUS006: ปจจยัการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญช ี
บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) 
FACTORS AND HAPPINESS WORKING OF EMPLOYEES IN ACCOUNTING SECTION 
OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
พลอยทิพย  กิตติวงศสุนทร 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) และ 2) ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ พนักงานหนวยงานบัญชี 
จํานวน 191 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) 1.1 ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน คือ เงินเดือน 1.2 ดานช่ัวโมงการทํางาน คือ การมีช่ัวโมงการ
ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง 1.3 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คือ การมีอิสระในการคิดตัดสินใจในการทํางาน 1.4 ดาน
ความกาวหนาในหนาที่ คือ การไดรับการสงเสริมฝกงาน ดูงานตางประเทศ และ 1.5 ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน คือ ความเปนมิตรภาพของเพื่อนรวมงาน ในหนวยงานเดียวกัน และ 2) ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2.1 ดานผลตอบแทนการทํางาน พบวา เงินไดประจํา
ตําแหนงงานมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก และสัดสวนเงินได จากโบนัส ประจําป มีความเพียงพอ อยูในระดับ
ปานกลาง 2.2 ดานการบริหารเวลา พบวา มีเวลาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดตามกรอบเวลาของบริษัท เพียงพอ 
อยูในระดับมาก และไดรับสิทธิวันลาพักผอนประจําปเพียงพอ และมีเวลาในการทํางานประจําเพียงพอกับปริมาณ
งานที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับปานกลาง 2.3 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ที่ทํางานมีเพื่อนรวมงานที่
เปนมิตร เพียงพอ อยูในระดับมาก และสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ เพียงพอ อยูในระดับมาก 2.4 ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ พบวา การไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน เพียงพอ และไดรับการใหความเคารพตาม
อาวุโส เพียงพอ อยูในระดับมาก เทาๆ กัน และไดรับความไวใจจากหัวหนางาน เพียงพอ อยูในระดับปานกลาง และ 
2.5 ดานประสิทธิภาพของทีมงาน พบวา สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นการใหความชวยเหลือในกลุมงาน เพียงพอ 
อยูในระดับมาก และมีความเขาใจในเปาหมายและภาระหนาที่การทํางานเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ: ความสุข, การปฏิบัติงาน, พนักงาน, หนวยงานบัญชี 
 
Abstract 
 The present study was aimed at the following: 1) To determine the factors affecting the work 
happiness of employees working in the Accounting Section of Thai Airways International Public Company 

53



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

Limited, and 2) To propose guidelines for improving the working happiness of employees working in the 
Accounting Section, Thai Airways International Public Company Limited. The research instrumentation 
consisted of questions, while the sample group was composed of 191 Accounting Section employees. 
The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. 
 The study found the factors affecting work happiness were 1.1) remuneration received from 
work, i.e., salary; 1.2) work hours, i.e., eight hours/day; 1.3) work environment, i.e., independence to 
make work-related decisions; 1.4) professional advancement, i.e., work training, observation of work 
activities abroad and 1.5) relationships with colleagues, i.e., friendliness of colleagues in the same 
agency. 2) The work happiness of Accounting Section Employees of Thai Airways International Public 
Company Limited was as follows: 2.1) On remuneration, salary was found to be sufficient and 
commensurate with work position to a high degree with a sufficient proportion of annual bonuses to a 
moderate degree. 2.2) On time management, time to perform work assigned as scheduled by the 
company was found to be sufficient to a high degree with adequate annual vacation holiday entitlements 
and time for carrying out normal work was sufficient for work assigned to a moderate degree. 2.3) On 
work environment, colleagues were found to be sufficiently friendly to a high degree with the workplace 
sufficiently orderly to a high degree. 2.4) On acceptance and respect, trust from colleagues was found to 
be sufficient to a moderate degree. 2.5) On teamwork effectiveness, opinions on work group assistance 
were found to be sufficient to a high degree with sufficient understanding about work objectives and 
obligations to a moderate degree. 
 
Keywords: Happiness, Work, Employees, Accounting Section 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 คุณภาพชีวิต คือ บทบาทสําคัญในแงความผาสุกของมนุษยซ่ึงคุณภาพชีวิตเปนส่ิงที่เก่ียวกับสวัสดิการ
มนุษยและความสุข (Oliver. 1996) [1] ในสวนของคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลขึ้นอยูกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
และคานิยมในเวลานั้นๆ และมีความสัมพันธกับจุดมุงหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แตละคนกําหนดขึ้น  
ซ่ึงประกอบดวย มิติดานสุขภาพกาย มิติดานสุขภาพจิต มิติดานความสัมพันธทางสังคมและมิติดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (ศิรินันท  กิติสุขสถิตย. 2555) [4] ดานคุณภาพชีวิตกับการทํางาน เปนมิติที่มีความสําคัญที่เก่ียวของ
กับคุณภาพชีวิตเนื่องจากชีวิตการทํางานมีชวงเวลาทํางานและชวงเวลาสวนตัวสําหรับประชากรวัยทํางาน การศึกษา
คุณภาพชีวิตเพื่อใหวัดไดอยางแทจริงจึงควรตองศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อนํามาประกอบการจัดทําตัวช้ีวัด
คุณภาพชีวิตดวย (ศิรินันท  กิติสุขสถิตย. 2555) [4] ในทุกองคกรรัฐวิสาหกิจมีจํานวนพนักงานที่มากและหลากหลาย
ความสามารถรวมทั้งพนักงานของบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) ซ่ึงมีพนักงานจํานวน 30,000 คน ซ่ึงพนักงาน
แตละคนเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการเติบโตขององคกร เชนกัน (บดินทร  แกวบานดอน. 2555) [5] 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการเปนองคกรแหงความสุขโดยการนําเสนอแนวคิด
เก่ียวกับวิธีการสรางความสุขในการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีวิธีการทํางานที่สนุกและสรางความสุขในชีวิต ดวยหลัก 
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3 ประการ คือ 1) เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน การมีเพื่อนรวมงานที่ดี 2) เสริมสรางทัศนคติตอผูบริหาร
เร่ืองความสัมพันธที่ดีเพื่อลดชองวางในการทํางาน และ 3) เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร เพื่อความผูกพันที่ดีกับ
บริษัท (บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน). 2557) [6] การพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตพนักงานในสวนของบริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีดังนี้ 1) การใหความสําคัญกับการปรับสวัสดิการพนักงานใหครอบคลุมในดานตางๆ 
ตามการเปล่ียนแปลงของคาครองชีพ เชน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล ฐานเงินเดือนพนักงาน และการให
ความทัดเทียมกับสวัสดิการพื้นฐาน 2) ใหความสําคัญกับลักษณะงานที่มีปจจัยเส่ียงที่สงผลตอสุขภาพของพนักงาน
ระยะยาว และ 3) สนับสนุนเสริมสรางศักยภาพของพนักงานใหตรงความรูความสามารถ และสรางโอกาสกาวหนาใน
อาชีพ (บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน). 2557) [6] 
 จากการศึกษาความสําคัญกับการเปนองคกรแหงความสุข ดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัย มีความสนใจทํา
การวิจัยเร่ืองปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) เพื่อสภาพศึกษาระดับปจจัยการปฏิบัติงานและระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
ใหไดมาซ่ึงขอมูลเพื่อการสงเสริมความสุขของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เปนเลิศตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. ศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ปจจัยการปฏิบัติงาน หมายถึง องคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบดวย คาตอบแทน
ที่ไดรับจากการทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางาน ความกาวหนาในหนาที่และความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน 
 ความสุขในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับการดํารงชีพที่ดีอันเกิดจากการไดรับการตอบสนองความ
ตองการและความปรารถนาจากการทํางาน ตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตของคนทํางานมี 6 องคประกอบ ดังนี้ 
1) ครอบครัว 2) สภาพแวดลอมและการพักผอน 3) คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม 4) สังคม และ 5) ชีวิตการ
ทํางาน และ 6) สุขภาพ 
 พนักงานหนวยงานบัญชี หมายถึง พนักงานประจําของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน
ประจําในหนวยงานบัญชี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัย ไดทําการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการปฏิบัติงานของ Kossen (1991) [2] และ
เกณฑการวิเคราะหการปฏิบัติงานของช่ืนฤทัย กาญจนะ  จิตรา และคณะ (2554) มาสังเคราะหเปนประเด็น
การศึกษาปจจัยการปฏิบัติงาน และนําแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของ ศิรินันท  กิติสุขสถิต (2555) [4] 
ในประเด็นปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตและความสุขในการทํางาน โดยนํามาสังเคราะห ขอมูลรวมกับหลักระเบียบ 
วิธีวิจัยสรางเปนกรอบแนวคิด แบงออกเปน 2 สวน ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาแบบสํารวจเชิงปริมาณ ผูวิจัย มีขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ พนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 380 คน (ฝาย
บุคคลบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2558) [7] กลุมตัวอยาง ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของ เคจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) [8] ได จํานวน 191 คน เทคนิคการสุมตัวอยาง 
ใชการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Propability sampling) ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางงาย (Simple 
random sampling) โดยการจับฉลากช่ือพนักงานที่อยูในหนวยงานบัญชี จํานวน 191 คน ซ่ึงผูศึกษารูจักพนักงานใน
หนวยงานทุกคน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน ระดับเงินเดือนและประสบการณทํางาน 
   ตอนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ใน 5 ดาน ประกอบดวย 
ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน ดานช่ัวโมงการทํางาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานความกาวหนาใน
หนาที่ และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อายุ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ตําแหนงงาน 
4. ระดับเงินเดือน 
5. ประสบการณทํางาน 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี 
1. ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน 
2. ดานช่ัวโมงการทํางาน 
3. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 
4. ดานความกาวหนาในหนาที่ 
5. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี 
1. ดานผลตอบแทนการทํางาน 
2. ดานการบริหารเวลา 
3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
4. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
5. ดานประสิทธิภาพของทีมงาน 
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   ตอนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ใน 5 ดาน 
ประกอบดวย ดานผลตอบแทนการทํางาน ดานการบริหารเวลา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ และดานประสิทธิภาพของทีมงาน 
  2. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้ 2.1) 
ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความและผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ
ศึกษา 2.2) กําหนดโครงสรางของเคร่ืองมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา และ 2.3) สราง
แบบสอบถามขั้นตนนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและทําการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
ดวยคาดัชนี ความสอดคลอง (Index of objection Congruency: IOC) พบวาคา IOC ไดคา 0.83 สูงกวาเกณฑที่
กําหนด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงาน
บัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังนี้ ผูวิจัย แจกแบบสอบถาม ใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 191 คน ที่เปน
พนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยอธิบายความหมายและวัตถุประสงคของการแจก
แบบสอบถามและนัดหมายเก็บรวบรวมคืน ชวงเวลาที่ใชในการศึกษาระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559-กันยายน 
พ.ศ. 2559 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  การวิเคราะหขอมูลในบทความคร้ังนี้อันเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยหลักเร่ืองปจจัยที่มีผลตอความสุขใน
การปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนเหตุใหผูวิจัยใชสถิติเพื่อการ
ประมวลผล ดวยคาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อความชัดเจนในการตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
ประกอบดวย คาความถ่ี (f) คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 
   ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี (f) และคา
รอยละ (%) ในการวิเคราะหขอมูลแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย 
   ตอนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก คาความถ่ี (f) และคารอยละ (%) ในการวิเคราะหขอมูลแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย 
   ตอนที ่3 ขอมูลเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะหขอมูลแลวนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําอธิบาย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ืองปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัย ทําการสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1) ศึกษาปจจัยการปฏิบัติงานของ
พนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ 2) ศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของ
พนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
  ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา สวนใหญ มี
อายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 30.90 มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี รอยละ 80.10 มีประสบการณทํางานใน

57



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

หนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ระหวาง 5-10 ป รอยละ 38.70 ดํารงตําแหนงงานระดับ
ผูปฏิบัติงาน รอยละ 75.40 และมีระดับเงินเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท รอยละ 47.60 มากที่สุด แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชีและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน
หนวยงานบัญชี ดังนี ้
  ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดังนี ้1) ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน คือ 
เงินเดือน รอยละ 71.20 2) ดานช่ัวโมงการทํางาน คือ การมีช่ัวโมงการทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง รอยละ 51.30 3) ดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน คือ การมีอิสระในการคิดตัดสินใจในการทํางาน รอยละ 49.20 4) ดานความกาวหนาใน
หนาที่ คือ การไดรับการสงเสริมฝกงาน ดูงาน ตางประเทศ รอยละ 56.00 และ 5) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
คือ ความเปนมิตรภาพของเพื่อนรวมงาน ในหนวยงานเดียวกัน  รอยละ 52.40  
 ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดังนี ้
  1. ดานผลตอบแทนการทํางาน พบวา เงินไดประจําตําแหนงงานมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก 
( Χ = 3.64, S.D. = 0.68) เปนลําดับที ่1 และสัดสวนเงินได จากโบนัส ประจําป มีความเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง 
( Χ = 3.29, S.D. = 0.73) เปนลําดับสุดทาย 
  2. ดานการบริหารเวลา พบวา มีเวลาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดตามกรอบเวลาของบริษัท 
เพียงพอ อยูในระดับมาก ( Χ = 3.62, S.D. = 0.72) เปนลําดับที่ 1 และไดรับสิทธิวันลาพักผอนประจําปเพียงพอ  
อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.41, S.D. = 0.72) และมีเวลาในการทํางานประจําเพียงพอกับปริมาณงานที่ไดรับ
มอบหมาย อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.41, S.D. = 0.64) เปนลําดับสุดทาย เทาๆ กัน 
  3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ที่ทํางานมีเพื่อนรวมงานที่เปนมิตร เพียงพอ อยูในระดับ
มาก ( Χ = 3.78, S.D. = 0.67) เปนลําดับที่ 1 และสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ เพียงพอ อยูในระดับมาก 
( Χ = 3.54, S.D. = 0.63) เปนลําดับสุดทาย 
  4. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา การไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน เพียงพอ อยูใน
ระดับมาก ( Χ = 3.53, S.D. = 0.63) และไดรับการใหความเคารพตามอาวุโส เพียงพอ อยูในระดับมาก ( Χ = 3.53, 
S.D. = 0.66) เปนลําดับที่ 1 เทาๆ กัน และไดรับความไวใจจากหัวหนางาน เพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 
3.40, S.D. = 0.62) เปนลําดับสุดทาย 
  5. ดานประสิทธิภาพของทีมงาน พบวา สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นการใหความชวยเหลือใน
กลุมงาน เพียงพอ อยูในระดับมาก ( Χ = 3.63, S.D. = 0.64) เปนลําดับที่ 1 และมีความเขาใจในเปาหมายและ
ภาระหนาที่การทํางานเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.37, S.D. = 0.58) เปนลําดับสุดทาย 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยทําการสังเคราะหผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อยืนยันความสําคัญที่คนพบและ
สรุปสังเคราะหความคิดเห็นในการอภิปราย ดังนี ้
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 ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี มีดังนี้ 1) ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน คือ 
เงินเดือน 2) ดานช่ัวโมงการทํางาน คือ การมีช่ัวโมงการทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง 3) ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คือ 
การมีอิสระในการคิดตัดสินใจในการทํางาน 4) ดานความกาวหนาในหนาที่ คือ การไดรับการสงเสริมฝกงาน  ดูงาน
ตางประเทศ และ 5) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน คือ ความเปนมิตรภาพของเพื่อนรวมงานในหนวยงาน
เดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา  เทพาอภิรักษ (2556) [10] เร่ืองความม่ันคงในอาชีพของพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา คุณภาพชีวิตที่ดีจากการปฏิบัติงาน คือ การมีโอกาสใชความ 
สามารถในการปฏิบัติหนาที่ การมีการวางแผนคาใชจายประจําเดือน และการอัตราตําแหนงงานเพื่อความกาวหนา 
กลาวคือ เนื่องจากพนักงานในหนวยงานบัญชีสวนใหญ เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับปจจัยที่สงเสริมการทํางาน 
เก่ียวกับคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน การมีสภาพแวดลอมการทํางานที่มีอิสระในการคิดตัดสินใจ การมีโอกาส
ในความกาวหนาในหนาที่ การไดรับการสงเสริมฝกงาน ดูงานตางประเทศ และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
 ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานผลตอบแทนการทํางาน พบวา เงินไดประจํา
ตําแหนงงานมีความเพียงพอ อยูในระดับมากและสัดสวนเงินได จากโบนัส ประจําป มีความเพียงพอ อยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุอัมพร  คาวี (2555) [9] เร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตบุคลากรใน
สถานพยาบาลของรัฐจังหวัดราชบุรี พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตบุคลากรดานรายไดอยูในระดับดี 
ยกเวนคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนปญหาอุปสรรค คือ ไมมีความกาวหนา ขาด
การสนับสนุนจากผูบริหาร และคาตอบแทนไมเหมาะสมกับภาระงาน กลาวคือ การทํางานที่สงผลตอระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี คือ การไดรับผลตอบแทนจากการทํางานที่ตรงกับความตองการของบุคลากร เชน คาตอบแทนทางตรงที่เปน
เงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ และคาตอบแทนทางออม เชน ผลการประเมินผลงานประจําปเพื่อตอสัญญาจาง ซ่ึงเปน
ความสุขในการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
 ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานการบริหารเวลา พบวา มีเวลาปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายไดตามกรอบเวลาของบริษัท เพียงพอ อยูในระดับมาก และไดรับสิทธิวันลาพักผอนประจําปเพียงพอ
และมีเวลาในการทํางานประจําเพียงพอกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงาน 
วิจัยของ ปภาวี  เจียรศิลปะดํารง (2555) [11] เร่ืองปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คือ มิติดานการทํางาน มิติดานสวนตัว มิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐกิจ กลาวคือ 
ความสุขหรือคุณภาพชีวิตจากการทํางานคือการทํางานเต็มตามช่ัวโมงการทํางานปกติและพักผอนเม่ือหมดเวลางาน 
 ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ที่ทํางาน
มีเพื่อนรวมงานที่เปนมิตร เพียงพอ อยูในระดับมากและสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ เพียงพอ อยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุอัมพร  คาวี (2555) [9] เร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตบุคลากรในสถานพยาบาล
ของรัฐจังหวัดราชบุรี พบวา ปจจัยดานการบริหารที่สําคัญคือ บรรยากาศการทํางานในองคกร อยูในระดับสูง 
กลาวคือ ความสุขในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่สําคัญ คือ การมีเพื่อนรวมงานที่เปนมิตร ทั้ง
ระดับเดียวกันและระดับหัวหนางาน การมีสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ 
 ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา การไดรับ
ความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน เพียงพอ อยูในระดับมากและไดรับการใหความเคารพตามอาวุโส เพียงพอ อยูใน
ระดับมาก เทาๆ กัน และไดรับความไวใจจากหัวหนางาน เพียงพอ อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
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ณฐา  ดาววี (2557) [12] เร่ืองปจจัยที่ตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบนเคร่ืองบิน รุน A380 ของพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยตอบที่สนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ดานสภาพแวดลอมเพื่อการปฏิบัติงาน คือ ความพรอมใชของเคร่ืองมือ อุปกรณ เพื่อการบริการอยูในระดับมาก ดาน
การอํานวยความสะดวกรวมกันระหวางปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยและการทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก และ
ดานผลตอบแทนการปฏิบัติงาน ไดแก คาประกันภัยระหวางปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง กลาวคือ ความสุขใน
การทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ คือการไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน การไดรับการใหความ
เคารพตามอาวุโส และไดรับความไวใจจากหัวหนางาน 
 ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานประสิทธิภาพของทีมงาน พบวา สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นการใหความชวยเหลือในกลุมงาน เพียงพอ อยูในระดับมากและมีความเขาใจในเปาหมาย
และภาระหนาที่การทํางานเพียงพอ อยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภาวี  เจียรศิลปะดํารง (2555) 
[11] เร่ืองปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร คือ มิติดานการทํางาน มิติดานสวนตัว มิติดานสังคม และมิติดาน
เศรษฐกิจ สวนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก ลักษณะภาวะผูนําระดับตน ดานแรงจูงใจ ความรูความ
ชํานาญในงาน ความเช่ือม่ันในตนเอง ความซ่ือสัตย และความปรารถนาสวนบุคคลที่จะเปนผูนํา กลาวคือ ความสุข
ในการทํางานดานประสิทธิภาพของทีมงาน คือการมีการทํางานรวมกันกับเพื่อนรวมงานหรือหัวหนางานที่มีความ
เขาใจขั้นตอนวิธีการทํางานที่ดี พรอมใหคําปรึกษา รวมแกไขปญหา ใหความชวยเหลือในกลุมงานเดียวกัน มีความ
เขาใจในเปาหมายและภาระหนาที่การทํางานของหนวยงานรวมในทิศทางเดียวกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการศกึษา 
  จากการศึกษาเร่ืองปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยนําขอดีและขอดอยที่คนพบมากําหนดเปนประเด็นในการสรางขอเสนอแนะ
ที่ไดจากการศึกษา เพื่อใหหนวยงานบัญชีนํามาใชเปนขอมูลเพื่อการจัดการความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ดังนี้ 
   1. หนวยงานบัญชีควรใหความสําคัญกับปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทํางาน 
    1.1 ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน ดวยวิธีการกําหนดเกณฑขั้นตํ่าของการขึ้น
เงินเดือนประจําปที่รอยละ 90 ของเกณฑที่บริษัท กําหนด เปนงบประมาณประจําป 
    1.2 ดานช่ัวโมงการทํางาน ดวยวิธีการกําหนดความสําคัญของงานและกําหนดวันที่ตองทํา
เสร็จในใบงานกอนมอบหมายงานทุกคร้ังเพื่อการวางแผนเวลาในการปฏิบัติงาน 
    1.3 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดวยวิธีการใหอิสระในการคิดตัดสินใจในการทํางาน 
กําหนดนโยบายสงเสริมการฝกงาน ดูงานตางประเทศเพื่อการเพิ่มพูนวิสัยทัศนและสงเสริมการปฏิบัติงานดวยความ
เปนมิตร 
    1.4 สงเสริมการสรางความสุขในการทํางานโดยสงเสริมใหพนักงานสรางนิสัยความ
ไววางใจกันและกัน สงเสริมการใหความเคารพตามอาวุโส 
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 ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 
  จากการศึกษาเร่ืองปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัย กําหนดขอดอยที่คนพบมา กําหนดเปนประเด็นในการสรางหัวขอเพื่อ
การศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 
   1. ควรศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน
หนวยงานบัญชี กับ หนวยงานอื่นๆ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
   2. ควรศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กับ บริษัทสายการบินอื่นๆ 
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NBUS007: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
THE PARTICIPATING OF PEOPLE IN THE SAI MAI DISTRICT DEVELOPMENT, 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร  กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ านวน 384 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล โดยมีการส่งเสริมประชาชนให้เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้สิทธิและหน้าที่ของตน ให้ประชาชนมีส่วนในการรับรู้ถึงอุปสรรค
ปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ตรงจุด มีการสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน สวัสดิการ ปูนบ าเหน็จรางวัล 
ตลอดจนมีการลงโทษ วินัย ปลด ย้าย เมื่อกระท าผิด และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ประชาชนยอมรับและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท า
ให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป   
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, การพัฒนา, เขตสายไหม 
 

Abstract 
 This thesis was intended to study public participation in Sai Mai district development, Bangkok. 
Samples were 384 people in Sai Mai district, by group sampling method. The instrument used in 
collecting data was a questionnaire. An overview of public participation of the respondents in Sai Mai 
district development, Bangkok, was at a “moderate” level in every aspect, as follows: decision making, 
operating, benefit receiving, and assessment, respectively. It supported public to enhance their learning 
in democracy system and to know their own rights and responsibility. It helped public to realize their local 
problems and tried to solve them correctly together. There were motivations such as remuneration, 
welfare, rewards or even discipline such as discharge, removing when they did mistakes. Moreover, 
there was a mobile tax service which was sponsored by government. There was public advertising about 
tax services’ schedules that public had acknowledged and adapted with their everyday life. It would help 
country to grow and happy. 
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Keywords: Paticipation, Development, Sai Mai district 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 19 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกันประการหนึ่ง คือ ประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจสูงสุดที่เรียกว่า อ านาจอธิปไตยแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนไทยจะมิได้มีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองเท่าที่ควร แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยก็ท าให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควร
มีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น น ามาสู่การปฏิรูประบบการเมืองไทยที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง การเพิ่มขึ้นของ
การมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ท าให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกๆ ฝ่าย โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะเป็น
รากฐานส าคัญที่ท าให้ประชาชนเกิดความส านึกต่อการบริหารจัดการในท้องถิ่นของตน ซึ่งประชาชนจะรับรู้ถึงปัญหา
และหนทางในการแก้ไขปัญหาในเขตสายไหม (กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น. 2546) 
 สายไหม เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่ง ตั้งอยู่ใน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2483 
ได้แยกมาขึ้นกับ อ.บางเขน กทม. และได้ยกฐานะเป็น ต.สายไหม และแขวงสายไหม วันที่ 21 พ.ย. 2540 เขตสาย
ไหม ได้รับการจัดจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยแยกมาจากเขตบางเขน ประกอบด้วย พื้นที่เขต
การปกครอง 3 แขวง คือ แขวงสายไหม แขวงออเงิน และแขวงคลองถนน เขตสายไหมมีประชากรทั้งส้ิน จ านวน 
199,394 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายนพ.ศ. 2559) และเป็นเขตการปกครอง 1 ใน 50 ของกรุงเทพฯ ที่มีจ านวน
ประชากรมากที่สุดในกรุงเทพฯ แต่แต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบันส านักงานเขตสายไหมเป็นอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่ 
49/32-40 หมู่ 2 ถนนสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติตามหน้าที่และมี
ส่วนผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากส านักงานเขตสายไหมเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา อันจะน าพาไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ภายใต้แนวความคิด การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารต่างๆ เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก  
ธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และเป็นที่
ยอมรับการบริหารงานต่างๆ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลท่ีได้กลับมาวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคลเพศอายุระดับการศึกษา สถานภาพสมรสอาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ท างาน และจ าแนกด้านต่างๆ คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และ
ด้านการประเมินผล 
 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาในเขตสายไหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในด้านเนื้อหา ได้ศึกษา 4 ด้าน 1) ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านการรับ
ผลประโยชน์ และ 4) ด้านการประเมินผล 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ านวน 199,394 คน 
(ข้อมูลส านักงานเขตสายไหม) 5 กันยายน 2559 โดยใช้วิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & 
Morgan. 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 384 คน  
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
  2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ   
6. รายได้ต่อเดือน 
7. ประสบการณ์ท างาน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาเขตสายไหม กรงุเทพมหานคร 
-  ด้านการตัดสินใจ 
-  ด้านการปฏิบัติงาน 
-  ด้านการรับผลประโยชน์ 
-  ด้านการประเมินผล 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ได้เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน  ประสบการณ์ท างาน ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความ โดยเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด (Close–ended question) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist)  
  ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ/ด้านการปฏิบัติการ/ด้านการรับผลประโยชน์/
ด้านการประเมินผล โดยแบบสอบถามที่ใช้เป็นชนิดเลือกตอบ มีข้อค าถาม จ านวน 23 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา น า
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็น และเนื้อหา (Contend Validity) 
แล้วน ามาหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และจุดประสงค์ (Index to item objective congruence: IOC) 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป เป็นข้อค าถามที่มีความเหมาะสมเชิง
เนื้อหาโดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน 
 แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างได้จริงได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.96 
 การเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งส้ิน 384 ฉบับ โดยแบบสอบถามที่ได้คืนมามีความ
สมบูรณ์ทุกฉบับ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่างๆ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด แล้วหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าผลที่ได้ไป
เปรียบเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.21–5.00  หมายถึง  การมีส่วนร่วมมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41–4.20  หมายถึง  การมีส่วนร่วมมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.61–3.40  หมายถึง  การมีส่วนร่วมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81–2.60  หมายถึง  การมีส่วนร่วมน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00–1.80  หมายถึง  การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
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  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน โดยใช้ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 
กลุ่ม ขึ้นไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) กรณีที่มีความ
แตกต่างจะทดสอบรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’s) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ปรากฏผลวิจัยดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเขตสายไหม กรุงเทพมหานครมีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 46-55 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.อาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างเอกชนรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป มีประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 5 ปี  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ทั้ง 4 ด้าน 
มีดังนี้ 
   1. ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียในระดับมาก 1 ด้าน และมีค่าเฉล่ียในระดับ 
ปานกลาง 1 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์  
    1.1 ด้านการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีส่วนร่วมการตัดสินใจมาก
ที่สุดคือการรับทราบปัญหา  
    1.2 ด้านการปฏิบัติการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ
มากที่สุดคือมีส่วนร่วมรวบรวมปัญหาของท้องถิ่น 
    1.3 ด้านการรับผลประโยชน์  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีส่วนร่วมการรับ
ผลประโยชนม์ีความคิดเห็นว่ามากที่สุดคือมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    1.4 ด้านการประเมิน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีส่วนร่วมการประเมินในการได้ร่วม
จัดท ารายงานผลการพัฒนาเขตมากที่สุดคือ ท่านได้ร่วมจัดท ารายงานผลการพัฒนาเขต 
   2. เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความคิดเห็นด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.1 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน 
    2.2 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน 
    2.3 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการด้านการรับผลประโยชน์และด้านการประเมินผล ไม่มีความแตกต่างกัน มี
เพียงด้านการตัดสินใจ ที่พบว่า แตกต่างกัน 
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    2.4 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน 
    2.5 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานครจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน 
    2.6 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน พบว่า ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม
ในทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้  
  การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละประเด็นมีข้อสังเกตที่
สามารถอภิปรายได้ ดังนี ้
   1. ด้านการตัดสินใจ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางร่วมก าหนดวิสันทัศน์ร่วมในการรับทราบ
ปัญหาแสดงประชามติการคัดค้านร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาร่วมให้ค าปรึกษาต่อที่ประชุมมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานสอดคล้องกับแนวความคิดของ ไพฑูรย์ อินทพิบูลย์ (2551) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ในด้านการร่วมคิดตัดสินใจ และการติดตาม
และประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
   2. ด้านการปฏิบัติการ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ  ได้เป็นกรรมการคัดเลือกผู้แทน
ประชาคม ร่วมรวบรวมปัญหาของท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสียและผลกระทบ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการพัฒนาเขต มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบของ
การพัฒนาเขต สอดคล้องกับแนวความคิดของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้
เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะคิดว่าจะท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการการประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะจะ
ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นและส่งผลต่อประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตาม
นโยบายแผนงานโครงการเทศบาลต าบลนางั่วให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก 
   3. ด้านการรับผลประโยชน์ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการบริการสาธารณประโยชน์ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สอดคล้องกับแนวความคิดของฐานิดา เฮียงกัน (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลป่าแดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า คนในชุมชนได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์จากอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
อยู่ในระดับมาก 
   4. ด้านการประเมินผล จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คือ ได้ร่วมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม 
โครงการร่วมจัดท าตัวชี้วัด (KPI) ร่วมประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โครงการร่วมจัดท ารายงานผลการพัฒนาเขต 
และได้ร่วมฟังการรายงานผลการประเมิน สอดคล้องกับแนวความคิดของยุธณา แดงนุ้ย (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบว่า 
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก 
 ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการศึกษาที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน แต่ผู้ที่
มีสถานภาพและประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกัน  
 การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้แสดงให้เห็นว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละประเด็นมีข้อสังเกตดังนี้ 
  1. ด้านการตัดสินใจ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ร่วมก าหนดวิสันทัศน์ ร่วมในการรับทราบ
ปัญหา แสดงประชามติการคัดค้าน ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาร่วมให้ค าปรึกษาต่อที่ประชุมมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน 
  2. ด้านการปฏิบัติการ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ได้เป็นกรรมการคัดเลือกผู้แทน
ประชาคม ร่วมรวบรวมปัญหาของท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสียและผลกระทบ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการพัฒนาเขต มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบของ
การพัฒนาเขต 
  3. ด้านการรับผลประโยชน์ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการมส่ีวนร่วม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการสาธารณประโยชน์ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  4. ด้านการประเมินผล จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ได้ร่วมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม 
โครงการ ร่วมจัดท าตัวชี้วัด (KPI) ร่วมประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โครงการร่วมจัดท ารายงานผลการพัฒนาเขต 
และได้ร่วมฟังการรายงานผลการประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนี้  
  ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการน าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการพัฒนาเขต ดังนี ้
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  1. ด้านการตัดสินใจ คือ สนับสนุนร่วมก าหนดวิสันทัศน์ ร่วมในการรับทราบปัญหา แสดงประชามติ
การคัดค้าน ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาร่วมให้ค าปรึกษาต่อที่ประชุมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
  2. ด้านการปฏิบัติการ คือ สนับสนุนประชาชน ได้เป็นกรรมการคัดเลือกผู้แทนประชาคม ร่วม
รวบรวมปัญหาของท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสียและผลกระทบ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการพัฒนาเขต ร่วมในกิจกรรมและกระบวนการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบของการพัฒนาเขต 
  3. ด้านการรับผลประโยชน์  คือ ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการสาธารณประโยชน์ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. ด้านการประเมินผล คือ ให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม โครงการ ร่วมจัดท า
ตัวชี้วัด (KPI) ร่วมประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โครงการร่วมจัดท ารายงานผลการพัฒนาเขต และได้ร่วมฟังการ
รายงานผลการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขต สายไหม 
กรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนา 4 ด้าน เท่านั้น หากมีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนควรศึกษา
ในด้านอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาชุมชนเชิงรุก ฯลฯ 
   2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร น าแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ไปถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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NBUS008: พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร 
COMMUNICATION BEHAVIORS OF MILITARY GOVERNMENT OFFICIALS IN SIGNAL 
DEPARTMENT 
 
จาสิบเอก โสภณ  จินดาวงษ 1   ดร.วัชระ  คําเขียว 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด 
กรมการทหารส่ือสาร 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสาร 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เสนอแนะพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหาร
ส่ือสาร กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 338 
คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test และเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีการของ Least-Significant Different (LSD) 
 ผลการวิจัย พบวา ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสารสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา 30 ป 
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท ระดับช้ันยศเปนพลทหาร ประเภท
แหลงกําเนิดพลเรือน และมีประสบการณทํางาน ระหวาง 1-5 ป มีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารอยูในระดับมาก ทั้ง 4 
ดาน ตามลําดับคาเฉล่ียดังนี้ ดานการติดตอส่ือสารแบบบนลงลาง ดานการติดตอส่ือสารแบบลางขึ้นบน ดานการ
ติดตอส่ือสารแบบแนวนอน และดานการติดตอส่ือสารแบบขามสายงาน ซ่ึงมีการสงเสริมขาราชการทหารในสังกัด 
กรมการทหารส่ือสารใหเกิดการเรียนรูในดานพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของตน เพื่อใหขาราชการทหารสังกัดกรมการ
ทหารส่ือสารมีสวนในการรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดตรงจุด เพื่องานที่ออกมาจะ
ไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด และมีความเจริญรุงเรืองในองคการตอไป 
 จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสาร จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสารมีพฤติกรรมการ
ติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน สวนดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ ประเภทแหลงกําเนิด และประสบการณ
ทํางาน พบวา ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสารมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร, ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) study communication behaviors of military government officials in the 
Signal Department Royal Thai Army, 2) compare communication behaviors between different groups of 
military government officials in the Signal Department Royal Thai Army, categorizing by personal 
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characteristics, and 3) suggest communication behaviors of military government officials in the Signal 
Department Royal Thai Army. The sample group included 338 military government officials in the Signal 
Department Royal Thai Army, Dusit, Bangkok. The data were collected by using a questionnaire. 
Percentage, Average, S.D., t-test, F test, as well as Least-Significant Different (LSD) were used for the 
data analysis. 
 The research results revealed that military government officials in the Signal Department Royal 
Thai Army are mostly men, aged under 30 years old, have below Bachelor’s degree, with income 
between 10,000-20,000 Baht, majority soldier, come from civil, and have 1-5 years of working experience. 
Their communication behaviors were at high level in all 4 aspects, as follows:  the top-down 
communication, bottom-up communication, horizontal communication, and diagonal communication, 
respectively. The department has supported the soldiers to recognize their communication behaviors 
including challenges and overcomes. As a result, the understanding and mutual problem-solving will 
bring more efficiency, effective, and productive works of the department. 
 Gender, age, education level, rank level, original source type, and working experience had 
influence on their communication behaviors at .05 level of significance, but monthly income had not. 
 

Keywords: Communication Behaviors, Military Government Officials in Signal Department. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โดยในยุคปจจุบันการส่ือสารไดเติบโตและพัฒนาไปอยางรวดเร็วมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในการส่ือสารมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการส่ือสารภายในองคการ ทําใหองคการตางๆ 
ไมวาจะเปนภาครัฐและภาคเอกชน ตางตองปรับเปล่ียนกลยุทธ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานใหสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางทันทวงท ีในสวนของภาครัฐเองก็มีการดําเนินการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ มาใช
เชนกัน ซ่ึงหนึ่งในองคการสวนราชการที่มีหนาที่หลักในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการส่ือสารโดยตรง คือ กรมการทหาร
ส่ือสาร เปนสวนราชการที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก มีภารกิจหนาที่ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับ
การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลังและซอมบํารุงอุปกรณสายส่ือสาร และการบริการ ในกิจการ
ของเหลาทหารส่ือสาร รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการส่ือสาร กิจการโทรคมนาคมคอมพิวเตอร และ
อิเล็กทรอนิกสทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา และการส่ือสาร ตลอดจนการสงครามขาวสารของกองทัพบก 
กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดทั้งการฝกและศึกษา ทั้งนี้เก่ียวกับกิจการและอุปกรณของเหลาทหารส่ือสาร โดยมี
เจากรมการทหารส่ือสารเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ (กรมการทหารส่ือสาร. 2555; อางถึงใน พันธิวา ชูศรีโฉม. 
2556: 4) 
 จากขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ดังกลาว จะเห็นไดวากรมการทหารส่ือสารเปนหนวยงานทางทหาร
ขนาดใหญ มีขอบเขตและความรับผิดชอบที่คอนขางมากและสําคัญตอกิจการดานการส่ือสารของกองทัพ สงผลให
กําลังพลในสังกัดมีจํานวนมาก และเปนหนวยงานราชการที่มีความสําคัญตอการพัฒนากองทัพบกและประเทศเปน
อยางมาก มีวัฒนธรรมองคการที่ถูกหลอหลอมมาเปนเวลานาน บรรยากาศขององคการที่ผสมผสานระหวางบุคลากร

72



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

รุนเกาและรุนใหมทั้งที่เปนเพื่อนรวมงานเปนผูบังคับบัญชาเปนผูใตบังคับบัญชา และการบริหารงานยังคงมีลักษณะ
แบบด้ังเดิมที่ยึดถือปฏิบัติกันมานาน มีการส่ือสารในระดับผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และการส่ือสารระหวาง
เพื่อนรวมงานดวยกันซ่ึงเปนส่ิงที่เกิดขึ้นในการทํางานทุกวัน และเนื่องจากเปนองคการขนาดใหญในการทํางานจึงตอง
มีความเก่ียวของและพึ่งพากันอยางมาก มีการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือกันทํางานในดานตางๆ ทั้งจากผูบังคับบัญชา
หรือจากเพื่อนรวมงาน ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาพฤติกรรมการติดตอส่ือสารในองคการนาจะมีความเก่ียวของในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในกรมการทหารส่ือสารดังกลาว จึงไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของ
ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันจะเปนประโยชนตอองคการในการนํา
ผลการศึกษาที่ไดไปใชในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการติดตอส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
และระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเพื่อในการปฏิบัติงานของขาราชการ และเพื่อชวยใหขาราชการทํางานในองคการได
อยางมีความสุข และทํางานอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพและ
มีความย่ังยืน ในปจจุบันนี้บุคลากรในกรมการทหารส่ือสารมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และมาจากหลากหลายการบรรจุเขา
รับราชการ เชน จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายสิบทหารบก บรรจุจาก ยศ.ทบ. เปดสอบคัดเลือก
บุคคลเขารับราชการ และหนวยเปดรับการบรรจุ การบรรจุก็มาจากหลากหลายคุณวุฒิ เชน คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และคุณวุฒิปริญญา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ดังนั้น การส่ือสาร
จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการติดตอส่ือสารในรูปแบบตางๆ เพื่อในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางสูงที่สุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร 
 3. เพื่อเสนอแนะพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 กรมการทหารสื่อสาร หมายถึง กรมการทหารส่ือสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ขาราชการ หมายถึง ขาราชการที่ปฏิบัติงานในกรมการทหารส่ือสาร ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน พลทหาร ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ซ่ึงปฏิบัติงานจริงในป พ.ศ. 2559 ของกรมการทหาร
ส่ือสาร เฉพาะในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เทานั้น 
 นายทหารสัญญาบัตร หมายถึง ขาราชการทหารที่มีช้ันยศต้ังแตรอยตรีถึงพลเอก 
 นายทหารประทวน หมายถึง ขาราชการทหารที่มีช้ันยศต้ังแตสิบตรีถึงจาสิบเอก (พิเศษ) 
 พลทหาร หมายถึง บุคคลพลเรือนที่ไดผานการเกณฑ หรือสมัครเขารับราชการ 
 ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลพลเรือนที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการซ่ึงไมมีช้ันยศ
แตมีสิทธิเทียบเทาขาราชการ 
 ประเภทแหลงกําเนิด หมายถึง การบรรจุเขารับราชการ โดยวิธีตางๆ เชน บรรจุจากนักเรียนโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา บรรจุจากนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก บรรจุจากกองหนุน และบรรจุจากพลเรือน 

73



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร หมายถึง ลักษณะและพฤติกรรมทางการติดตอส่ือสารที่เกิดขึ้นระหวาง
บุคคลในหนวยงาน ซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้ไดศึกษา 4 รูปแบบ คือ 
  1. การส่ือสารแบบบนลงลาง หมายถึง การสงขาวสารจากผูที่มีตําแหนงสูงกวาลงมายังตําแหนงที ่
ตํ่ากวาหรือการที่ผูบังคับบัญชาติดตอส่ือสารในลักษณะตางๆ กับผูใตบังคับบัญชา 
  2. การส่ือสารแบบลางขึ้นบน หมายถึง การสงขาวสารจากผูที่มีตําแหนงตํ่ากวาไปยังตําแหนงสูงกวา
หรือการที่ผูใตบังคับบัญชาติดตอส่ือสารในลักษณะตางๆ กับผูบังคับบัญชา 
  3. การส่ือสารแบบแนวนอน หมายถึง การส่ือสารระหวางเพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกันซ่ึงอยู
ในระดับอํานาจหนาที่เดียวกันภายในองคการ 
  4. การส่ือสารแบบขามสายงาน หมายถึง การส่ือสารระหวางบุคลากรในองคการที่ไมไดเปนผูใตบังคับ-
บัญชาหรือผูบังคับบัญชาของตนและไมไดอยูในหนวยงานเดียวกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการ
ทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากแนวคิดของ (Allen. 1977: 66; อางถึงใน เบญจพร  
ยิฐธรรม. 2553: 2) ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานในการวิจัย ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
จํานวนทั้งส้ิน 2,650 คน (บัญชีสรุปยอดกําลังพลขาราชการกรมการทหารส่ือสาร ประจําเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559) 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขาราชทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร เขตดุสิต กรุงเทพ-
มหานคร โดยการเปดตารางสําเร็จของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชใน 
การวิจัยคร้ังนี้มีจํานวนทั้งส้ิน 338 คน ซ่ึงไดมาโดยสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก  

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร 
1. การส่ือสารแบบบนลงลาง 
2. การส่ือสารแบบลางขึ้นบน 
3. การส่ือสารแบบแนวนอน 
4. การส่ือสารแบบขามสายงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
5. ประเภทช้ันยศ 
6. ประเภทแหลงกําเนิด 
7. ประสบการณการทํางาน 
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 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check list) 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการ
ทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร ลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) แบงระดับเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
  เกณฑคาเฉล่ียในการแปลความหมาย 
        ในแตละระดับสามารถแบงคะแนนคาเฉล่ียออกไดเปน 5 ระดับ ได ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอส่ือสารอยูในระดับมากที่สุด 
   คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอส่ือสารอยูในระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอส่ือสารอยูในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอส่ือสารอยูในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอส่ือสารอยูในระดับนอยที่สุด 
  ตอนที ่3 เปนขอเสนอแนะในการนําพฤติกรรมการติดตอส่ือสารทั้ง 4 รูปแบบ ไปใชในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended question) ใหผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น จํานวน 2 ขอ 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ขั้นตอนการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ มีดังนี ้
   1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา วารสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรมการติดตอส่ือสาร โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถาม 
   2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปพบผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจคุณภาพความถูกตองและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และเพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
โดยการหาคา IOC หลังจากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา .50 สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ได
ระดับคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เทากับ .953 
   3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช 
(try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเปาหมายแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถาม หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.936 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันอยูในระดับที่มีคุณภาพ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documents) การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  
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data) สําหรับใชในการวิเคราะห สังเคราะห ในเร่ืองพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการ
ทหารส่ือสาร ไดแก แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสาร (Communication) ขอมูลกรมการ
ทหารส่ือสาร เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ นํามาประกอบในการศึกษาคร้ังนี ้
  2. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field research) ดวยวิธีการออกแบบแบบสอบถาม ทั้งแบบปลายปด 
(Close-ended questionnaire) และแบบปลายเปด (Open-ended questionnaire) เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 338 คน โดยไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 100 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและอธิบายคาของตัว
แปรแตละตัว 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก t-test และ F test โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Anova Analysis) เม่ือพบความแตกตางจะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Least-
Significant Different (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการในสังกัดกรมการทหารส่ือสาร ปรากฏผลดังนี ้
  1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา 30 ป จบ
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท ระดับช้ันยศพลทหาร 
ประเภทแหลงกําเนิดจากพลเรือน และมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป 
  2. ความคิดเห็นของขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสารตอพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร 
พบวา มีพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร 4 รูปแบบ พฤติกรรมการติดตอส่ือสารแบบบนลงลาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ียเทากับ 4.04 พฤติกรรมการติดตอส่ือสารแบบลางขึ้น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.59 
พฤติกรรมการติดตอส่ือสารแบบแนวนอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.97 พฤติกรรมการ
ติดตอส่ือสารแบบขามสายงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.62 ตามลําดับ 
  3. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสาร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ระดับช้ันยศ ประเภทแหลงกําเนิด ประสบการณการทํางาน พบวา 
   3.1 เพศตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบ
แนวนอน ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.2 อายุตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบ
แนวนอน ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.3 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันในดานแบบบนลงลาง 
ดานแบบแนวนอน ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.4 รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันในดานแบบบนลงลาง 
ดานแบบลางขึ้นบน ดานแบบแนวนอน ดานแบบขามสายงาน 
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   3.5 ระดับช้ันยศตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันในดานแบบแนวนอน ดาน
แบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.6 ประเภทแหลงกําเนิดตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันในดานแบบแนวนอน 
แตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบลางขึ้นบน ดานแบบขามสายงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.7 ประสบการณทํางานตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกันในดานแบบแนวนอน 
ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. เสนอแนะพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร พบวา 
ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร 
แบบบนลงลาง และ แบบลางขึ้นบน เปนสวนใหญ มีความตองการใหพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร แบบบนลงลาง โดยให
ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดสอบถามไดในกรณีที่ไมเขาใจในการส่ือสารนั้นๆ และแบบลางขึ้นบน 
ผูใตบังคับบัญชาควรกลาที่จะถามผูบังคับบัญชา ในกรณีที่ไมเขาใจในการส่ือสารนั้นๆ 
 ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารส่ือสาร มีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารทั้ง 4 แบบ โดยที่มีปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารที่แตกตางกัน และพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหาร
ในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร แบบบนลงลาง 
และแบบลางขึ้นบน เปนสวนใหญ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร 
อภิปรายผล ดังนี้ 
  1. จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย โดยสวนใหญรอย  
มีอายุนอยกวา 30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญตํ่ากวาปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือนสวนใหญระหวาง 10,000-
20,000 บาท ระดับช้ันยศสวนใหญ พลทหาร ประเภทแหลงกําเนิดสวนใหญ พลเรือน และประสบการณทํางานสวนใหญ 
ระหวาง 1-5 ป พอจะอธิบายไดวา พฤติกรรมการติดตอส่ือสารสวนใหญเปนเพศชาย อายุนอยกวา 30 ป ก็จะเปน
ขาราชการอยูในชวงวัยทํางาน ซ่ึงมีความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงาน เปนกําลังพลหลักที่จะดําเนินงานให
สําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธิวา  ชูศรีโสม (2556) พฤติกรรม
การส่ือสารมีความแตกตางกันตามช้ันยศ ซ่ึงสอดคลองกับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมการส่ือสาร
จึงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการส่ือสาร 
  2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ระดับช้ันยศ ประเภทแหลงกําเนิด และประสบการณทํางาน พบวา 
   2.1 กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ ประเภทแหลงกําเนิด และประสบการณ
ทํางาน ตางกัน มีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พันธิวา  ชูศรีโสม (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารและความพึงพอใจในการส่ือสารของขาราชการ 
กรมการทหารส่ือสาร พบวา พฤติกรรมการส่ือสารของขาราชการทหารกรมการทหารส่ือสาร ตามลักษณะประชากร 
ไดแก ช้ันยศ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและระยะเวลารับราชการจริง (ไมรวมวันทวีคูณ) มีความแตกตางกันตามช้ันยศ
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เพียงอยางเดียว โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมแตกตางกันตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และระยะเวลา 
รับราชการจริง 
   2.2 กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน มีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารไมแตกตางกัน ซ่ึง
ไมสอดคลองกับผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร อาจเปนเพราะวา องคการทหารปฏิบัติงานดวยความ
เสียสละเปนหลัก ไมคํานึงถึงขั้นเงินเดือนเปนที่ต้ัง จึงไมพบความแตกตางในดานรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรบันาํผลการวิจัยไปใช 
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   จากผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร 
นั้น สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของการส่ือสารภายในองคการ ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.1 ผลการศึกษาในสวนของรูปแบบการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการ
ทหารส่ือสาร ทําใหทราบวาการส่ือสารในหนวยงานมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และการพัฒนาหนวยงาน รวมไป
ถึงความสําเร็จของหนวยงาน จะเห็นไดวา การติดตอส่ือสารจําเปนที่จะตองเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตอส่ือสารใหดี
ย่ิงขึ้น เพื่อใหความพรอมและสามารถรองรับการติดตอส่ือสารทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อใหเกิดความผิดพลาดในการติดตอ-
ส่ือสารอยางนอยที่สุด และพรอมกับการติดตอส่ือสารเสมอ หรือมีการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณการติดตอส่ือสาร เพื่อมา
ประยุกตใชในพฤติกรรมการการติดตอส่ือสารทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อที่การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันสูงสุด 
   1.2 ผลการศึกษาในสวนของพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร 
ในดานการส่ือสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับมาก เนื่องจากมีเร่ืองช้ันยศเขามาเก่ียวของ 
ซ่ึงมีผลตอประสิทธิภาพของการส่ือสาร ผูบังคับบัญชาจึงควรใหความสําคัญและสรางความเปนกันเองกับผูใตบังคับ-
บัญชามากขึ้น เพื่อผลงานจะไดออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   2.1 ผูบังคับบัญชาควรจัดใหขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร มีการฝกอบรม 
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร ใหมากที่สุดเพื่อ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด 
   2.2 ควรจัดใหขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสารมีกิจกรรมส่ือสารสัมพันธในหนวยงาน
บาง และถาเปนไดควรเชิญหัวหนาหนวยงานและกําลังพลขางเคียงดวย เพื่อใหผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูบังคับบัญชานอกหนวยงาน รวมถึงเพื่อนตางหนวยงาน ไดมีโอกาสรวมกิจกรรม เพื่อเปนการปรับปรุง
พัฒนาพฤติกรรมการติดตอส่ือสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารส่ือสาร โดยใชกิจกรรมเปนเคร่ืองมือ 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอไป 
  1. การศึกษาคร้ังนี้มุงเนนเฉพาะหนวยงานทางทหารเพียงแคหนวยงานเดียว ในการศึกษาคร้ังตอไป 
จึงควรมีการทําการศึกษากลุมเปาหมายอื่นๆ หรือหนวยงานทางทหารอื่นๆ ที่มีขนาดกวางและใหญขึ้น จะทําใหไดรับ
ขอมูลไดกวางและชัดเจนขึ้น 
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  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการติดตอส่ือสารและปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรม
การติดตอส่ือสารของขาราชการทหาร ในหนวยงานอื่นๆ หรือขาราชการในสังกัดอื่นๆ 
  3. ควรมีการศึกษาดานความสัมพันธในดานพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร ทั้ง 4 แบบ กับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในหนวยงานอื่นๆ หรือขาราชการในสังกัดอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่
จะตามมาเพื่อเปนการพัฒนาองคการตอไป 
  4. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 
เอกสารอางอิง 
กรมการทหารส่ือสาร. (2559). อัตรากําลังพล. กรุงเทพฯ: แผนกกําลังพล กองกําลังพล กรมฯ กองทัพบก. 
จาอากาศตรีหญิง พันธิวา  ชูศรีโสม. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสาร

ของขาราชการ กรมการทหารสื่อสาร. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ-
ศาสตรและสารสนเทศ กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เบญจพร  ยิฐธรรม. (2553). ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนทางสังคม
ในองคการ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ขาราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 
กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

 
 

79



การประชุมวิชาการระดับชาต“ิการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

NBUS009: การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวติของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา 
THE PARTICIPATION IN THE QUALITY OF LIFE ENHANCINGOF THE ELDERLY IN 
PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL’S CLINIC 
  
จาสิบเอกพิสิฐโชค พาบัว 1   ดร.วัชระ คําเขียว 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจํานวน 
201 คนเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test, F-test และเปรียบเทียบเปนรายคูดวย LSD 
 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามีสวนรวมกับการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ดานที่ผูสูงอายุมีสวนรวมสูงสุด คือ ดานการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ดานการมีสวนรวมในการวางแผน และดาน
การมีสวนรวมในการประเมินผล ตามลําดับผลการทดสอบสมมติฐานพบวาผูสูงอายุที่มีเพศ อายุ รายได แตกตางกัน 
มีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติสวนผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และประสบการณการทํางาน แตกตาง
กัน มีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การสงเสริมคุณภาพชีวิต, ผูสูงอายุ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) study the participation in the quality of life enhancing of 
the elderly in clinical in Phramongkutklao Hospital, 2) compare their participation in the quality of life 
enhancing of the elderly in clinical at Phramongkutklao Hospital by personal factors. The samples were 
201 persons of the elderly in clinical inPhramongkutklao Hospital.Data were collected by using a 
questionnaire as a research tool.Data were analyzed using frequency, percentage, mean, Standard 
Deviation, t-test, F test, and Least Significant Difference.  
 The results revealed that the elderly in Phramongkutklao hospital’s elderly clinic had the 
participation at a “moderate” levelin all 4 aspects, as follows: participationin decision-making, the 
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implementation, planning, and the assessment, respectively. Gender, age, and income had influence on 
their participationin the quality of life enhancing in the elderly in clinic in Phramongkutklao Hospital, but 
education level, occupation, marital status, and working experiencehad not. 
 
Keywords: Participation, Quality of life enhancing, Elderly 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุอยางรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมาก
ขึ้น และอายุขัยเฉล่ียของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจากอัตราการตายลดลง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ดานการแพทย และสาธารณสุข โดยพบวาจํานวนประชากรผูสูงอายุในป พ.ศ.2556-2559 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องโดยในป 2557 มีจํานวนประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 10.14 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 14.9 ของ
ประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในป 2570 คือ16 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
ตามลําดับ สถานการณนี้ทําใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงหมายความวาประเทศไทยมีผูสูงอายุมากกวา
รอยละ10 ของประชากรทั้งหมดหรือประชากรมีอายุมัธยฐาน มากกวา 30 ปและในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2556-2559) การมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาว
ขึ้น สงผลใหโครงการสรางประชากรของประเทศเปล่ียนแปลงไป คืออัตราสวนผูสูงอายุที่เปนภาระเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่
อัตราสวนและจํานวนประชากรวัยแรงงานเร่ิมลดลง ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมตอการออมและการ
ลงทุนทําใหผูสูงอายุตองเส่ียงตอการถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังมากขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานสวนหนึ่งตองยาย
ถ่ินเพื่อประกอบอาชีพ ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุตรหลานมีเวลาเอาใจใสผูสูงอายุนอยลง ผูสูงอายุจึงตอง
ดูแลตนเองมากขึ้น และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ ปญหาสําคัญของผูสูงอายุสวนใหญจะเปนปญหา
ดานสุขภาพอนามัย รวมถึงปญหาเร่ืองที่อยูอาศัย ปญหาผูเล้ียงดู เนื่องจากปญหาวิกฤติทางสังคมที่ทําใหคานิยมการ
แยกตัวออกไปต้ังครัวเรือนใหมทิ้งใหผูสูงอายุอยูตามลําพัง ทําใหผูสูงอายุเหงาวาเหวขาดผูดูแล ผูสูงอายุจึง
จําเปนตองชวยเหลือตนเองใหมากขึ้น จะรอความชวยเหลือจากผูอื่นตลอดไปคงจะเปนไปไดยาก เนื่องจากลูกหลานมี
ความจําเปนในการประกอบอาชีพการงาน อาจไมไดอยูรวมกับผูสูงอายุ หรือบางรายไมคอยมีเวลาใหกับพอแม 
ผูสูงอายุของตนเทาที่ควร สงผลกอใหเกิดความเส่ียงตอการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและทางจิตใจ 
 โดยสถิติของผูสูงอายุ ที่เขามาใชบริการในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา มีจํานวนมากถึงปละ 
420 ราย ซ่ึงสงผลตอการเจ็บปวยของผูสูงอายุ โดยทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจึงมีการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุขึ้น และเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณคารักษาพยาบาลของรัฐบาล ลงไปไดถึงรอยละ 53.4 ของรายจาย
คารักษาพยาบาลทั่วไป โดยสถิติคารักษาพยาบาลของผูปวย ขาราชการ 46,517,756 บาทตอป (กรมบัญชีกลาง. 
พ.ศ. 2559) และลดคารักษาพยาบาลในผูปวยสูงอายุที่เปนประชาชนทั่วไป 4,925,460 บาทตอป, ดังคําขวัญที่วา 
“ปองกันสุขภาพดีกวาซอมสุขภาพ” (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2559) ดังนั้นโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาจึงมีการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุขึ้นเพื่อเสริมสรางองคความรูในการสงเสริมสุขภาพเพิ่มการเรียนรู และการพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุใหมีความแข็งแรงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
สงเสริมความม่ันคงทางสังคมของผูสูงอายุ มีการดําเนินกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ นอกจากนี้คลินิกผูสูงอายุไดเกิด
แนวคิดในการเสริมสรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุเพื่อการเรียนรูการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมใน
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กิจกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพรอมในการดูแลผูสูงอายุในอนาคตใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมี
คุณภาพ และมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนผูสูงอายุที่เขมแข็ง เปล่ียนแนวคิดที่หวังจะพึ่งพิงคนอื่นมาเปน
การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสรางภูมิคุมกันใหกับผูสูงอายุ อยูอยางมีความสุข เพื่อใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอ
ครอบครัวตอสังคม และเปนคลังสมองของชุมชนกอใหเกิดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ตอการพัฒนาประเทศให
ย่ังยืนในอนาคตเนื่องจากประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว ในระยะเวลาอันใกลนี้อีกดวย 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกลา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมีอยูต้ังแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป โดยนับ อายุตามป
ปฏิทิน และมีสัญชาติไทย ที่เขามาใชบริการในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 การมีสวนรวมในการตัดสินใจหมายถึง การไดโอกาสนําเสนอแผนงานสงเสริมคุณภาพชีวิตของกลุม
ผูสูงอายุและไดเขารวมประชุม กับโรงพยาบาลเพื่อเสนอปญหาความตองการของ กลุมผูสูงอายุเสนอแนวคิดและ
จัดทําแผนสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ผูสูงอายุไดเห็นวาเปนสวนหนึ่ง
ในการทําประชาคมเพื่อตัดสินใจในนโยบายการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การไดรวมคิดและรวมกําหนดแนว
ทางการพัฒนา เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตอการตัดสินใจ 
 การมีสวนรวมในการวางแผนหมายถึงการมีสวนรวมในการกําหนดและรวมวางแผน มีสวนรวมในการ
เขาประชุมเพื่อรวมในการวางแผนมีสวนรวมในการจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการวิเคราะห จัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมในการเสนอปญหาอุปสรรค ตางๆ โดยนํามาวางแผนการมีสวนรวมในการ
รณรงคสงเสริมใหประชาชนในชุมชนรอบขางเขามามีสวนรวมในการวางแผนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
 การมีสวนรวมในการดําเนินการ หมายถึงการมีสวนรวมในการการคัดเลือกผูปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติใน
โครงการตางๆที่มีสวนรวมในการดูแลโครงการ มีสวนรวมในการเปนกรรมการดําเนินงานมีการประชาสัมพันธ ใหกับ
สมาชิกไดรับทราบ ในโครงการตางๆ และมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตอการนําแผนการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ มาปฏิบัติการ 
 การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง มีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบติดตามผลและมีสวนรวมใน
การกําหนดรูปแบบติดตามประเมินผล มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมที่ไดดําเนินการและมี
สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางดําเนินงานและมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนสงเสริมวา ตรงกับความตองการของ
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ประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 คลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา หมายถึง คลินิกที่ใหการบริการดานการตรวจรักษาโรค
ทั่วไปในผูสูงอายุ และแยกออกมาจากหองตรวจโรคอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ ซ่ึงไดรับอนุญาตให
ต้ัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา อยางเปนทางการ เพื่อรักษาพยาบาลคนไขทหารและครอบครัวทหาร หรือผูปวย
ประชาชนทั่วไป ซ่ึงมีเตียงรับคนไขไวคางคืน และจัดใหมีการวินิจฉัยโรค และใหบริการดานพยาบาลเต็มเวลา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของ เศรษฐวัฒนโชควรกุล (2555) 
ไดแก 
 

   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางที่ใชไดแก ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีจํานวนผูสูงอายุ
จํานวน 420 คน ซ่ึงกําหนดโดยการเปดตารางเลขกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie;& Morgan. 
1970:608-609) โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันที่ .05 โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดย
วิธีการจับฉลากไดกลุมตัวอยางจํานวน จํานวน 201 คนตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผู วิ จัยไดนําแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมของ
เศรษฐวัฒนโชควรกุล(2555) ไดแก 1)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2)การมีสวนรวมในการวางแผน 3)การมีสวนรวม
ในการดําเนินการ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
7. ประสบการณทํางาน 
 

การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมในการวางแผน 

3. การมีสวนรวมในการดําเนินการ 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 
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  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ผูสูงอายุใน
คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา จํานวน 420 คน(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559.สถิติผูมาใชบริการใน
คลินิกผูสูงอายุ) 
 สมมติฐานในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัยดังนี้ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาที่มี
ปจจัยสวนบุคคล ตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา แตกตางกัน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  
  ผูวิจัยทําการวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการมี
สวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการแบงเปน 3สวน  
   สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประสบการณทํางาน  
   สวนที ่2 การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา จํานวน 4 ดาน คือ 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 3) 
ดานดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ และ 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยแบบสอบถามที่ใชเปน
ชนิดเลือกตอบ ลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของไลเคิรท (Likert’s scale)มีทั้งหมด 5 
ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลางนอย และนอยที่สุด 
   สวนที ่3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด(Questionnaire)  
 การสรางเครื่องมือ 
  1. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อมาสรางเปนแบบสอบถาม 
  2. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ตรงกับกรอบแนวความคิด 
  3. นําแบบสอบถามที่ตรวจจากอาจารยที่ปรึกษาแลวเสนอผูทรงคุณวุฒ ิเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
  4. ไดคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เทากับ .987 
  5. นําแบบสอบถามไป (Try-out) เพื่อหาความเช่ือม่ันได เทากับ 0.98 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพื่อไปเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง 
  2. แจกแบบสอบถามใหกับผูสูงอายุที่มาใชบริการที่คลินิกผูสูงอายุดวยตัวเอง 
  3. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามนํามาประมวล 
  4. แจกแบบสอบถามดวยตัวเองไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 201 ชุด ไดรับกลับคืนมาครบตาม
จํานวน คิดเปนรอยละ 100 
 
สรปุผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา สรุปไดดังนี ้
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  สวนที่ 1ดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุพบวาผูสูงอายุสวนใหญเปน
เพศชายมากกวา มีอายุอยูระหวาง 60-65 ปจบการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมเปนขาราชการบํานาญ มีรายไดตอเดือน
มากกวา 15,001 บาทขึ้นไปและมีประสบการณทํางานมากกวา 15 ปขึ้นไป 
  สวนที่ 2การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกลาในภาพรวมพบวาการมีสวนรวมของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง  
   2.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยภาพรวมในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
การมีสวนรวมมาก 
   2.2 ดานการมีสวนรวมในการวางแผนโดยภาพรวมในดานการมีสวนรวมในการวางแผนในระดับ
การมีสวนรวมปานกลาง 
   2.3 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการโดยภาพรวม ในดานการมีสวนรวมในการดําเนินการใน
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 
   2.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลโดยภาพรวมในดานการมีสวนรวมในการประเมินผลใน
ระดับมีสวนรวมปานกลาง 
  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 
สรุปไดวา ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการมีสวนรวม ใหมากขึ้น โดยควรเนนการ
ประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงกลุมผูสูงอายุ เชน การประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรือหนังสือพิมพของโรงพยาบาล 
เพื่อกระตุนใหผูสูงอายุไดเขาถึงขอมูลการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  ไดงายขึ้น ควบคูกับการ
พิจารณาถึงวัน และเวลา สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยควรเนนการจัดกิจกรรมตางๆ ใน
วันหยุดตางๆ มากขึ้น ควบคูกับการเลือกสถานที่ที่มีความสะดวกสามารถเดินทางมารวมกิจกรรมได เพื่อเปนการ
กระตุนใหผูสูงอายุสามารถเขารวมกิจกรรมไดมากขึ้น 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 1. ในภาพรวม เพศอายุรายได ที่ตางกันของผูสูงอายุ ไมสงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 2. ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพสมรส และประสบการณการทํางาน ที่ตางกันสงผลตอการมีสวนรวม
ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  
 
อภิปรายผล 
 เร่ืองการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะวาผูสูงอายุในปจจุบันมีจํานวนมากขึ้นและสังคมไทยไกกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้นผูสูงอายุจึงอยากเขามามีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
มากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการทํา
แผนพัฒนา โดยการเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเก่ียวของ มาประชุมวางแผนกําหนดกิจกรรมเพื่อการนําไปปฏิบัติและการ
ประเมิลผล โดยผลของการเกิดการมีสวนรวมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธรณินทร คุณแขวน (2555) ศึกษาเร่ือง 
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน จังหวัดชัยภูมิ พบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของ
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ชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน การเกิดการมีสวนรวม ชุมชนไดมีสวนรวมกันวิเคราะหปญหาสุขภาพ
โดยการทําประชาคมเพื่อวิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไขปญหา วางแผนการดําเนินการ การประเมินผลและ
ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  ซ่ึงสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ 
 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวาผูสูงอายุไดเปนสวนหนึ่งในการเสนอความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจ
การมีสวนรวมกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อาจเปนเพราะวาผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น ดังนั้นผูสูงอายุ
จึงหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นสอดคลองกับแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2552) กลาววา ปจจัยที่สงผล
ตอการมีสวนรวมมีปจจัยที่เปนเง่ือนไขที่จําเปนหลายประการ โดยเฉพาะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศอายุ การศึกษา 
รายได เช้ือชาติ ซ่ึงนับเปนตัวแปรที่มีความสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ วรรัตน (2551) ไดศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ที่ตัดสินใจเขาเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุกับผูสูงอายุ กับที่ไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุในดานที่อยูอาศัย ดาน
สังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานนันทนาการและดานความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง โดยพบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ดานสังคมสูงที่สุด และมีคุณภาพชีวิตดานนันทนาการตํ่าที่สุด โดยผูที่เปนสมาชิกมีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่ไมเปน
สมาชิกชมรม และเม่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตระหวางผูที่เปนสมาชิกชมรมและไมเปนสมาชิกชมรม พบวามี
คุณภาพชีวิตแตกตางกัน 
 ดานการมีสวนรวมในการวางแผนพบวาผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการกําหนดและรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเองอาจเปนเพราะวาการเขามามีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดี
ในผูสูงอายุ สอดคลองกับแนวคิดของ นาวี แหลงสิน (2551) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห  จังหวัดจันทบุรี พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี มีความพึงพอใจในชีวิต สุขภาพ 
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต อยูในระดับดี ดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับไมคอยดี ผลการเปรียบเทียบ
พบวา การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุตางกันมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธรณินทร  
คุณแขวน (2555) ศึกษาเร่ือง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชนบานชอระกา จังหวัดชัยภูมิ 
พบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ใหมีสวนเก่ียวของทุกภาค
สวน ประกอบดวย ผูบริหาร ผูใหบริการ ผูสูงอายุและชุมชนเขามามีสวนรวมในการศึกษาและวิเคราะหสถานการณ 
การประชุมระดมสมองวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําไปปฏิบัติและการประเมิลผล 
 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการพบวาควรเปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการเปนกรรมการในการ
ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในการดูแลโครงการตาง ๆ ที่เก่ียวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อาจ
เปนเพราะวาผูสูงอายุอยากมีสวนรวมดําเนินการ ใหมีกิจกรรมออกกําลังกาย การตรวจรางกายประจําป สอดคลอง
กับแนวคิดของของ ธรณินทร คุณแขวน (2555) ศึกษาเร่ือง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
จังหวัดชัยภูมิ พบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วาสนา เลาตง (2555) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี พบวา ผูสูงอายุที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได และลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัวตางกันจะมีระดับ
คุณภาพชีวิตแตกตางกัน แตผูสูงอายุที่มีเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และสมาชิกกลุมทางสังคม แตกตางกัน จะมี
ระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 
 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลพบวา ใหผูสูงอายุไดรวมการประเมินการตรวจ เชนตรวจความ
หนาแนนของมวลกระดูก ความดันโลหิต และแนะนําเร่ืองอาหารการกินของผูสูงอายุวาตรงกับความตองการของ
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ผูสูงอายุหรือไมโดยใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการเสนอแนวทางดําเนินงานตามแผนพัฒนาของโรงพยาบาลและมีสวน
รวมในการกําหนดรูปแบบติดตามผลแผนพัฒนาของโรงพยาบาลสอดคลองกับแนวคิดของ วาสนา เลาตง (2555) 
ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานรางกาย ดานสภาพแวดลอม ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธรณินทร คุณแขวน (2555) ศึกษาเร่ือง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน บานชอระกา จังหวัดชัยภูมิพบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน
ชุมชน โดยการเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร ผูใหบริการ ผูสูงอายุและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการศึกษาและวิเคราะหสถานการณ การประชุมระดมสมองวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําไป
ปฏิบัติและการประเมิลผล โดยผลของการเกิดการมีสวนรวมของชุมชนไดมีสวนรวมกันวิเคราะหปญหาสุขภาพโดย
การประชาคมเพื่อวิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไขปญหาวางแผนการดําเนินการ การประเมินผลและดําเนิน
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุและชุมชนเอง มีกิจกรรม
ที่ไดรับการพัฒนา คือ 1) การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการออกกําลังกาย และ 2) การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ดวยการใหคําแนะนําการรับประทานอาหารสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผลการพัฒนา
กิจกรรมบริการการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 
ขอเสนอแนะ  
 จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลามีสวนรวมในการสรางความ
ชัดเจนการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยการกําหนดแนวทางการดําเนินการของโรงพยาบาล 
เพื่อสรางความรูและความเขาใจใหกับผูสูงอายุ และนําแนวทางการมีสวนรวมไปสูเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและควร
ใหความสําคัญกับทิศทางในการบริหารงานใหมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุใหเหมาะสมกับ
สถานการณและสภาพแวดลอมในปจจุบันใหมากขึ้น2. จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา พบวา ในภาพรวมผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ มีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในระดับมีสวนรวมปานกลาง ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
มากขึ้น ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาควรใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ 3. จากการศึกษา
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาพบวา 
ผูสูงอายุ ยังไมไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อยางเพียงพอ และขาวสารที่ไดรับ
ยังไมมีความชัดเชน ประกอบกับผูสูงอายุมีความจําเปนตองประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ จึงไมมีเวลาในการเขารวมทํา
กิจกรรมตางๆ กับทางคลินิกผูสูงอายุมากนัก นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุบางสวนมีปญหาเก่ียวกับการเดินทางมา
เขารวมกิจกรรมเนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมไมมีความเหมาะสมดังนั้นคลินิกผูสูงอายุ ควรใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม ใหมากขึ้นโดยควรเนนการประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงกลุมผูสูงอายุใหมากขึ้น เชน 
การประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรือหนังสือส่ิงพิมพของโรงพยาบาล เพื่อกระตุนใหผูสูงอายุไดเขาถึงขอมูลการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดงายขึ้น ควบคูกับการพิจารณาถึงวัน และเวลา ตลอดจนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ โดย
ควรเนนการจัดกิจกรรมตางๆ ในวันหยุดตางๆ มากขึ้น ควบคูกับการเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่สามารถเดินทาง
มารวมกิจกรรมไดอยางสะดวก เพื่อเปนการกระตุนใหผูสูงอายุสามารถเขารวมกิจกรรมไดมากขึ้น 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาการมีสวนรวมในคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลอื่นดวย 
  2. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม 
  3. ควรศึกษาเนื้อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
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NBUS010: รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใชประโยชนจาก
ขาวสารทางทีวีออนไลนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
LIFESTYLE, INFORMATION PERCEPTION, USES AND GRATIFICATION TOWARD TV PROGRAM 
ON TV ONLINE OF AUDIENCE IN BANGKOK 
 
ชฎาพร  ทับคง * 
* คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้นําเสนอการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใชประโยชน
จากขาวสารทางทีวีออนไลนของประชาชนในกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางคือผูที่เคยใชงานทีวีออนไลนในชวง วัยรุน
และวัยทํางาน อายุ 15-49 ป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซ่ึงไดมาจากการเก็บแบบสอบถาม
ออนไลนและใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต และใชสถิติวิเคราะห
ความสัมพันธ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรที่ใช
ในการวิจัยไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใชประโยชนจากขาวสารทางทีวีออนไลน 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ จากการวิเคราะหปจจัยดานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น สามารถจัด
กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชงานทีวีออนไลนได 7 กลุม ดังนี้ 1) กลุมคิดบวก 2) กลุมกาวทันเทคโนโลยี 3) กลุม
กอสซิปแฟช่ันทันสมัย 4) กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล 5) กลุมบันเทิงมือถือจอ 6) กลุมสนใจรอบดาน และ 7) กลุมรัก
ครอบครัว โดยกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 7 กลุม ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ต้ังไว ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิตมี
ความสัมพันธกับการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 รูปแบบ
การดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลนมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการ
รับชมทีวีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ในระดับ .05 และ .01 
 
คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต//ทีวีออนไลน 
 
Abstract 
 This research proposes a lifestyle. Information Perception, Uses and Gratifications of TV Online 
info of the people in Bangkok. The sample group is the 400 people who have been using TV Online, aged 
15-49 years old, teenage and adults, living in Bangkok. Questionnaires were used to collect opinion data 
from 400 people. Data analysis is the research utilized Factor Analysis and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. 
 The results were as follows: 
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 The analysis of the activity, Interests, and opinions can classify the lifestyle of TV online user 
into 7 groups as follows: 1) Positive thinking group, 2) Technology group 3) Fashion group 4) Online 
social group 5) Entertainment group 6) General Interest group, and 7) Family group,. Most of the groups 
had positive correlation at significance level .05 and .01. 
 
Keywords: Lifestyle // TV Online 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทีวีออนไลน หมายถึง โทรทัศนที่แพรกระจายผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงไดรับความนิยมในปจจุบัน  
โดยที่ผูชมนั้นสามารถเลือกรายการที่ตนช่ืนชอบหรือตองการรับชม ที่มีทั้งรายการสดและยอนหลังใหเลือก สามารถ  
ดูผานเครือขายโดยตรง หรือเลือกที่จะโหลดเก็บไวเพื่อชมภายหลังเม่ือตองการ ปจจุบันอินเทอรเน็ตถือวาเปนส่ิงที่เขา
มามีบทบาทในหลายๆ ดาน และมีการพัฒนาเร่ืองการใหบริการเครือขายที่ครอบคลุมมากขึ้น เสมือนย่ิงเปนปจจัยสง
ใหทีวีออนไลนนั้นไดรับความสนใจมากขึ้นเชนกัน ยกตัวอยางในปจจุบันทําใหเกิดชองที่เผยแพรทางออนไลนอยาง
เดียวก็มีมากขึ้น และตามชองทางตางๆ ที่มีการไลฟสดรายการตางๆ ของทางชองเอง รวมไปถึงแอปพลิเคช่ัน หรือ
เว็บไซตที่มีการรวบรวมเก่ียวกับการใหบริการการรับชม และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องสามารถเขาถึงได
งายดาย ทําใหกลุมผูชมนั้นกวางมากขึ้นกวาเดิม และทีวีออนไลนเองก็ยังสามารถตอบสนองความตองการใหแก
ผูใชงานไดอยางตรงใจ [1] ในป 2548 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ทําการ
สํารวจพฤติกรรมกลุมผูใชอินเทอรเน็ตประจําป 2548 สําหรับการใชโทรทัศนอินเทอรเน็ตในประเทศไทย เนคเทคได
สํารวจเก่ียวกับความคิดเห็นของผูใชบริการที่เก่ียวของกับบริการส่ือหลอมรวมจํานวน 21,880 คน พบวาผูที่ไมรูจักทีวี
ออนไลน (Online TV)นั้น มีเพียง 6% เทานั้น ผูที่รูจักแตไมเคยใชบริการ 47%และผูที่รูจักและเคยใชงานทีวีออนไลน 
43% 
 จากขอมูลขางตนที่สะทอนถึงพฤติกรรมดังกลาวในเมืองไทย ทําใหพบวาการเขารับชมขาวสาร วีดีโอ หรือ
ทีวีออนไลน มีแนวโนมที่จะขยายกวางขึ้นเร่ือยๆ ในอนาคตตามแนวโนมของผูใชงานอินเทอรเน็ตที่มีจํานวนเพิ่ม 
มากขึ้น โดยที่ผูบริโภคก็ตางมองเห็นถึงปจจัยที่ไมใชเพียงการบริโภคงายของชองทาง แตยังมีเร่ืองของความสะดวก 
คลองตัวในการรับชมขอมูลขาวสาร ที่สามารถตอบสนองความตองการในทางเลือกของผูใชงาน เห็นไดจากความ
นิยมในการรับชมชองรายการยอดนิยมตางๆ บนมีเดียชาแนล แอปพลิเคช่ัน ตลอดจน บริการรายการทีวีและ
ภาพยนตรผานทางระบบอินเทอรเน็ต ที่เปดใหผูคนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางสะดวกงายดายผานโทรศัพทมือถือ
หรือแท็ปเล็ต ดังนั้น จึงควรศึกษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใชประโยชน
จากขาวสารทางทีวีออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหผูประกอบการเก่ียวกับทีวีออนไลนไดรับ
ทราบขอมูลเก่ียวกับผูบริโภคที่สามารถนํามาใชเปนประโยชนเพื่อวางแนวทางในการกําหนดแผนการในอนาคตได 
ปรับปรุงกลยุทธตางๆ การใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองกลุมผูใชบริการ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใช
ประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลนของผูชม 
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นิยามศพัทเฉพาะ 
 รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกมาในรูปแบบของการใชชีวิตโดยสามารถวัดได
จากการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน ความสนใจ ทัศนคติ ความคิดเห็นที่มีตอเร่ืองตางๆ (AIO) ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม 
 การรับรูขาวสาร หมายถึง รูปแบบและวิธีการการเขาถึงขอมูลขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรืออารมณที่แสดงออกมาในสภาวะของการมีความสุขหรือเม่ือส่ิงที่
ความหวังไวเปนไปตามนั้นทําใหเกิดความรูสึก ความชอบ เปนทัศนคติในทางบวกที่เกิดจากการรับชมทีวีออนไลน 
 การใชประโยชน หมายถึง การนําขอมูลขาวสารของการรับชมทีวีออนไลนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 ทีวีออนไลน หมายถึง รายการโทรทัศนที่ปรากฏอยูบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีทั้งละคร รายการ
โทรทัศนยอนหลัง รายการที่ถายทอดสด รวมไปถึงรายการตางๆ ที่อยูในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ที่สามารถใชงานได
โดยไมเสียคาบริการ ทั้งในคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต หรืออุปกรณที่สามารถเช่ือมตออินเทอรเนต็ได 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

H5 

H4 
H3 

H2 

H1 รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) การรับรูขาวสาร 
1. ประเภทรายการท่ีรับชม 
2. สถานท่ีเลือกรับชม 
3. ชวงเวลาในการรับชม 
4. ระยะเวลาในการรับชม 
5. ความถี่ในการรับชม 
6. สถานท่ีในการรับชม 

ความพึงพอใจ 
(ตอการใชทีวีออนไลนในการชมรายการ) 

การใชประโยชน 
1. เพ่ือความรูความเขาใจ 
2. เพ่ือความเพลิดเพลิน 
3. เพ่ือการพักผอน 
4. เพ่ือการปลดปลอยอารมณ 
5. เพ่ือประโยชนทางดานสังคม 
6. การผละจากสังคม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีประชากรและกลุมตัวอยางในชวงอายุ 15-49 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปน
กลุมเปาหมายที่ส่ือออนไลนสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากผลวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย [2] 
อยูในชวงอายุ 15 ป ขึ้นไป แตไมเกิน 49 ป โดยการแจกแบบสอบถามออนไลนแบบสอบถามแบงเปนทั้งหมด 5 สวน 
ไดแก 
  สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
  สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับการรับรูขาวสารเก่ียวกับการรับชมใชงานทีวีออนไลน 
  สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน  
  สวนที 5 คําถามเก่ียวกับการนําไปใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน 
 การวิจัยคร้ังนี้มีกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งส้ิน 400 คน จากการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane โดย
มีการใชแนวคิดทฤษฎี 4 แนวคิดทฤษฎี ไดแก 1) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 2) แนวคิด
เก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสาร (Information Perception) 3) ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and 
Gratifications) และ 4) แนวคิดเก่ียวกับส่ือใหมและทีวีออนไลน (New Media & TV Online) 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการ Recruit question โดยการต้ังคําถามคัดกรองเก่ียวกับ
ประสบการณการใชงานทีวีออนไลน มีการเก็บขอมูลจากผูที่มีความสมัครใจ และทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling)หลังจากการรวบรวมขอมูลและทําการตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถาม จึงทําการ
ลงรหัส (Coding) และนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติเพื่อคํานวณคาสถิติตางๆที่ใชในงานวิจัย จากนั้นจึงทํา
การวิเคราะหปจจัยองคประกอบ (Factor Analysis) ในการจัดกลุมวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) เปนการวิเคราะหในการทดสอบสมติฐานที่ต้ังเอาไว โดย
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จะใชคาสถิติแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะหขอมูล 
 
สรปุผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.5) ที่มีอายุระหวาง 15-20 ป  
(รอยละ 38.3) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 57) ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา (รอยละ 57.5) และมี
รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท (รอยละ 43) กิจกรรมที่กลุมตัวอยางทําเปนประจําไดแกการใชอินเทอรเน็ตคนควาหา
ขอมูลในดานตางๆ ที่ตองการ และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในเร่ืองดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร 
และกลุมตัวอยางยังมีความคิดเห็นเก่ียวกับอินเทอรเน็ตวาอินเทอรเน็ตนั้นเต็มไปดวยขอมูลที่มีประโยชน หากนําไป
เลือกใชใหถูกตอง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการทีวีออนไลน 1วันตอสัปดาห ทั้งรายการสดและยอนหลัง ระยะเวลาในการใช
งานคร้ังละ 1-2 ช่ัวโมง ในชวงเวลา 19.01-22.00 น. ที่บานเปนสวนใหญ และมีความพึงพอใจจากการใชงานทีวีออนไลน 
เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ทันยุค ทันเหตุการณ ในดานการใชประโยชนคือชวยใหกลุมตัวอยางเกิดความเพลิดเพลิน 
บันเทิง ผอนคลายอารมณ 
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 จากการวิเคราะหปจจัยดานกิจกรรม A1-A9 ความสนใจ I1-I9 และความคิดเห็น O1-O9 สามารถจัดกลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชงานทีวีออนไลนได 7 กลุม ดังนี้ 1) กลุมคิดบวกประกอบดวยตัวแปร O1, O6, O7, O8, 
O9 2) กลุมกาวทันเทคโนโลยีประกอบดวยตัวแปร A1, A5, A7, I5, I8 3) กลุมกอสซิปแฟช่ันทันสมัย ประกอบดวย  
ตัวแปร I6, I7, O5 4) กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล ประกอบดวย ตัวแปร A3, O2, O3, O4 5) กลุมบันเทิงมือถือจอ
ประกอบดวยตัวแปร A2, A9, I1 6) กลุมสนใจรอบดานประกอบดวยตัวแปร I2, I3, I4, I9 และ 7) กลุมรักครอบครัว 
ประกอบดวย ตัวแปร A4, A6, A8 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความ
พึงพอใจและการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลนของผูชม ไดผลสรุปดังนี ้
  1. รูปแบบการดําเนินชีวิตกับการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธกันตามสมมติฐานที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก กลุม
สังคมเพื่อนโซเชียล กลุมรักครอบครัว กลุมบันเทิงมือถือจอ กลุมกอสซิปแฟช่ันทันสมัย กลุมคิดบวก และนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก กลุมกาวทันเทคโนโลยี และไมพบความสัมพันธในกลุมสนใจรอบดานกับการรับรูขาวสาร
ในการใชงานทีวีออนไลน 
 
ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการรับรูขาวสาร 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิต คาความสหสัมพันธกับการรับรูขาวสาร p ระดับ 
กลุมคิดบวก .111* .027 ตํ่ามาก 
กลุมกาวทันเทคโนโลยี .098 .051 ตํ่ามาก 
กลุมกอสซิปแฟช่ันทันสมัย .177* .000 ตํ่ามาก 
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล .320** .000 ตํ่า 
กลุมบันเทิงมือถือจอ .237** .000 ตํ่า 
กลุมสนใจรอบดาน .030 .546 ไมมีความสัมพันธ 
กลุมรักครอบครัว .303** .000 ตํ่า 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  2. รูปแบบการดําเนินชีวิตกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธกันตามสมมติฐานที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก กลุม
สังคมเพื่อนโซเชียล กลุมบันเทิงมือถือจอ กลุมกอสซิปแฟช่ันทันสมัย กลุมคิดบวก กลุมกาวทันเทคโนโลยี กลุมรัก
ครอบครัว และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก กลุมสนใจรอบดาน 
 
 
 

93



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับความพึงพอใจ 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิต คาความสหสัมพันธกับความพึงพอใจ p ระดับ 
กลุมคิดบวก .332** .000 ตํ่า 
กลุมกาวทันเทคโนโลยี .292** .000 ตํ่า 
กลุมกอสซิปแฟช่ันทันสมัย .342** .000 ตํ่า 
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล .516** .000 ปานกลาง 
กลุมบันเทิงมือถือจอ .365** .000 ตํ่า 
กลุมสนใจรอบดาน .181* .000 ตํ่ามาก 
กลุมรักครอบครัว .228** .000 ตํ่า 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  3. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธกันตามสมมติฐานที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลุมบันเทิง 
มือถือจอ กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล กลุมกอสซิปแฟช่ันทันสมัย กลุมรักครอบครัว กลุมคิดบวก กลุมกาวทันเทคโนโลยี 
กลุมสนใจรอบดาน 
 
ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการนําไปใชประโยชน 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิต คาความสหสัมพันธกับการนําไปใชประโยชน p ระดับ 
กลุมคิดบวก .302** .000 ตํ่า 
กลุมกาวทันเทคโนโลยี .270** .000 ตํ่า 
กลุมกอสซิปแฟช่ันทันสมัย .378** .000 ตํ่า 
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล .399** .000 ตํ่า 
กลุมบันเทิงมือถือจอ .415** .000 ปานกลาง 
กลุมสนใจรอบดาน .153** .002 ตํ่ามาก 
กลุมรักครอบครัว .329** .000 ตํ่า 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  4. การรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน
จากการวิเคราะหความสัมพันธ ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน 
และความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
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ตาราง 4 ความสัมพันธการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลนกับความพึงพอใจจากการใชงานทีวีออนไลน 
 

 คาความสหสัมพันธกับความพึงพอใจจากการใชงาน p ระดับ 
การรับรูขาวสาร .357** .000 ตํ่า 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  5. ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน
จากการวิเคราะหความสัมพันธ ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน กับ
การใชประโยชนจากการใชงานทีวีออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 
 
ตาราง 5 ความสัมพันธความพึงพอใจ กับการใชประโยชนจากการใชงานทีวีออนไลน 
 

 คาความสหสัมพันธกับความพึงพอใจจากการใชงาน p ระดับ 
การใชประโยชน .692** .000 สูง 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน 
  กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล และกลุมบันเทิงมือถือจอ มีความสนใจดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร 
มากกวาดานอื่นๆ เนื่องมาจากทั้งสองรูปแบบการใชัชีวิตนี้มีการใชเวลาสวนใหญกับโลกอินเทอรเน็ต คนควาหา
บริการ ขาวสาร ดานตางๆ ที่อยูในความสนใจจากผลของผูวิจัยกลุมตัวอยางมีความสนใจดานความบันเทิง ละคร 
เพลง ภาพยนตรเปนหลัก รวมไปถึงการติดตอส่ือสารผานเครือขายออนไลน การเขารวมเปนสมาชิกกับกลุมที่สนใจใน
โลกสังคมโซเชียลตางๆ อยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ [3] เนื่องจาก
รูปแบบการใชชีวิตกลุมนี้มีอินเทอรเน็ตเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต จึงถือเปนกลุมที่มีความสนใจในเร่ืองเทคโนโลยี
การพัฒนาในระดับมากระดับหนึ่งเพราะเปนผูที่ใช เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี ส่ือแตละประเภท จึงตองมี
การพัฒนาตามไปดวยเพื่อใหทันกับผูบริโภค Kotler [4] ไดกลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิตนั้นนอกจากกิจกรรม 
(Activities) แลว ยังมีความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ซ่ึงรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้งสามดานจะ
แสดงออกมาถึงตัวบุคคลนั้นๆ จากผลของผูวิจัยในเร่ืองการรับรูขาวสารนั้น ชวงเวลาในการรับชมทีวีออนไลนจากกลุม
ตัวอยางของผูวิจัยคือชวง 19.01-22.00 น. และจะมีการรับชมที่บานมากที่สุดจากการเปรียบเทียบ ผูวิจัยพบวาผล
เปนไปในทางเดียวกันกับกลุมตัวอยางในผลการวิจัยของ วิภาดา  พิทยาวิรุฬห และณักษ  กุลิสร [5] ที่มีการวิจัย
เก่ียวกับการเขาถึงส่ือดิจิตอลนั้น ผูวิจัยเห็นวาทีวีออนไลนนั้นก็เปรียบเสมือนเปนส่ือดิจิตอล ส่ือใหมอีกอยางหนึ่ง จาก
กลุมตัวออยางของ วิภาดา  พิทยาวิรุฬห และณักษ  กุลิสร [5] กลุมตัวอยางมีการใชงานส่ือตางๆ เวลาสวนใหญที่
กลุมตัวอยางมีการเขาถึงขอมูลจากการใชส่ือดิจิตอลนั้น จะเปนเวลาในชวงเย็น/หัวคํ่า ระหวาง 18.00-24.00 น. มาก
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ที่สุด และก็มีการใชงานที่บานเชนเดียวกัน จึงเห็นวาในชวงปจจุบันนี้ความสัมพันธของกลุมผูบริโภคกับการรับรู
ขาวสารนั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
  แตในกลุมสนใจรอบดานไมมีความสนใจในเร่ืองดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร จึงไมพบ
ความสัมพันธในรูปแบบการใชชีวิตกลุมนี้กับการรับรูขาวสารทางทีวีออนไลน 
 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน 
  กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล ซ่ึงกลุมรูปแบบการใชชีวิตกลุมนี้ที่มีความเช่ือ ความคิดเห็นในดานบวกกับ
การใชอินเทอรเน็ต การใชงานออนไลนตางๆ ใชพบปะพูดคุย หรือเขารวมกับกลุมทํากิจกรรมตางๆ บนอินเทอรเน็ต 
กลุมสังคมโซเชียลนี้มีรูปแบบการใชชีวิตคลายกับกลุมตัวอยางจากงานวิจัยของ J. Raacke & Raacke [6] ที่ศึกษา
พฤติกรรมจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา โดยใชทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากส่ือมาปรับใช พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการเครือขายสังคมออนไลนและเลือกใชประโยชนเพื่อใชพูดคุย และเพื่อตอบสนองความ
ตองการดานขอมูลขาวสารทางสังคม และยังสอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ McQuail (อาง
ใน Dainton & Zelly) [7] ที่ไดกลาววาการส่ือสารนั้น เปนการใหและการรับความหมาย การถายทอดและการรับสาร 
ที่รวมไปถึงแนวคิดของการโตตอบ การแบงปน และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวย ซ่ึงการใชส่ือนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการปจเจกบุคคลได 4 ลักษณะ คือ สรางความบันเทิง ใชเพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสาร ชวยสรางอัตลักษณ
แกบุคคล และสรางปฏิสัมพันธทางสังคมและกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในระดับ
ตํ่ามากที่สุดจากทุกกลุม ที่ไดแกกลุมสนใจรอบดานที่ไมคอยมีการรับชมทีวีออนไลนมากนักสนใจในเร่ืองดานความ
บันเทิงในระดับนอย จึงทําใหรูปแบบการใชชีวิตรูปแบบนี้มีความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลนนอยที่สุด 
 สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน 
  กลุมบันเทิงมือถือจอ กลุมตัวอยางกลุมนี้มีความสนใจดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร มากกวา
ดานอื่นๆ รูปแบบการใชชีวิตกลุมบันเทิงมือถือจอนั้นมีการรับชมทีวีออนไลนมากที่สุดกวากลุมอื่นๆ จึงทําใหรูปแบบ
การใชชีวิตกลุมนี้มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลนมากที่สุดที่มีความสอดคลองกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิตรูปแบบหนึ่งของ Reimer [8] ที่กลาวถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มุงเนนดานบันเทิง (Entertainment 
Orientation) มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่เก่ียวกับดานความ
บันเทิงมากกวาส่ิงอื่นๆ รูปแบบการใชชีวิตนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจะตอบสนองความพึงพอใจและความบันเทิงของตนเอง
มากกวาและในระดับตํ่ามาก ที่ไดแกกลุมสนใจรอบดาน เปนผลมาจากกลุมรูปแบบการใชชีวิตนี้ที่ไมคอยมีการรับชม
ทีวีออนไลนมากนัก จึงสงผลใหเกิดความสัมพันธจากการรับชมทีวีออนไลนนอย รูปแบบการชีชีวิตรูปแบบนี้มีความ
คลายกับรูปแบบการใชชีวิตที่มุงเนนดานสังคม (Societal Orientation) ของ Reimer [8] ที่มีการใชชีวิตแสดงใหเห็น
ถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่เก่ียวกับเร่ืองรอบตัวที่เห็นวาสําคัญ จึงทําใหเร่ืองนอกเหนือจากนั้นไมอยู
ในความสนใจจึงมีความสัมพันธในระดับตํ่ามากกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน 
 สมมติฐานที่ 4 การรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชม
ทีวีออนไลน 
  ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลนกับความพึงพอใจ
จากการใชงานทีวีออนไลน เปนความสัมพันธเชิงบวก และเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับที่ Katz 
Blumler & Gurevitch [9] ไดกลาวเร่ืองขอสันนิษฐานของการบริโภคส่ือและผลกระทบที่จะทําใหมีการใชส่ือที่มากขึ้น
หรือลดลงโดยส่ือโทรทัศนนั้นถือเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากงานวิจัยของ เทพฤทธิ์  คงเพชรขาว [10] ที่ศึกษา
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เร่ืองการรับรูจากส่ือโฆษณา ซ่ึงในผลการวิจัยส่ือโทรทัศนนั้นสามารถสรางระดับในการรับรูไดมากที่สุดจากส่ืออื่นๆ 
และจากผลการวิจัยมีความสอดคลองกับวิจัยของ ฐิติมา  โสมบุญเสริม [12] ที่การศึกษาเร่ืองวิเคราะหการรับรูส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับหางสรรพสินคาเดอะมอลล ในกระบวนการที่ผูบริโภครับรู ผูบริโภคจะตองเกิดความ
พึงพอใจกอนที่จะตัดสินใจ และสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคานั้น ทําใหเราเห็นวาการรับรูนั้นมีการสงผลตอความ 
พึงพอใจ 
 สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชม
ทีวีออนไลน 
  ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจจากการใชงานทีวีออนไลนกับการใชประโยชน
จากการใชงานทีวีออนไลนเปนความสัมพันธเชิงบวก และเปนไปตามสมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ Dominick (อางใน พิพัฒน  พึ่งพาพงศ) [11] ที่กลาวไววา ผูรับสารนั้น  
จะเลือกรับสารเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัวของตนเอง ซ่ึงการรับชมทีวีออนไลนนี้ ถือเปนการใชส่ือผาน
อินเทอรเน็ตออนไลน ที่มีความสอดคลองกับทฤษฎีความพึงพอใจและการใชประโยชน จากส่ือมวลชนเขามาเก่ียวของ
ที่ Katz Blumler & Gurevitch [12] ที่กลาววา ผูรับสารนั้นถือเปนตัวจักรสําคัญในการตัดสินใจที่จะเลือกรับสารจาก
ส่ือแตละประเภทและเนื้อหา เพื่อจะตอบสนองความตองการของแตละบุคคล โดยจากผลการวิจัยกลุมตัวอยาง 
สวนใหญนั้นอยูในกลุมที่มีการใชส่ือเพื่อการรับรู (Cognition) เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยที่มี
ความอยากรู อยากเห็น เพื่อที่จะไดทราบเร่ืองราวตางๆ ของสังคม ซ่ึงจะทําใหตนเองรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและ
ในดานความพึงพอใจที่ใชเพื่อความหลากหลาย (Deversion) ในความตองการในรูปแบบเพื่อการกระตุนอารมณ 
(Stimulation) เพื่อการพักผอน (Relaxation) เพื่อการปลดปลอยอารมณ (Emotion Release) เพราะกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจเพราะไดรับความเพลิดเพลิน ความบันเทิง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศภุศิลป  กุลจิตตเจือวงศ [13]  
ที่มีผลการวิจัยในเร่ืองพฤติกรรมการ เปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจของผูชมขาวภาคคํ่า ทางสถาน ี
โทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 วากลุมตัวอยางนั้นเลือกชมรายการจากความพึงพอใจในดานผูดําเนินรายการ เนื้อหา
และรูปแบบของรายการมากที่สุด และจากเนื้อหานั้นสงผลไปยังการใชประโยชนจากการรับชมอีกดวย และงานวิจัย
ของ ณัตชุลี  นุตประวีณ และพจนา  ธูปแกว [14] มีการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจ และการใช
ประโยชน จากการรับชมรายการเดอะวอยซไทยแลนด ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่ผูชมมีความพึงพอใจตอ
รูปแบบรายการอยูในระดับมาก และยังมีความพึงพอใจตอกรรมการผูตัดสินที่นําประสบการณของผูตัดสินมาปรับใช
ใหคําแนะนําใหผูเขาแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปใชพัฒนาแกไขตนเองได ซ่ึงมีความสอดคลองกับทฤษฎี
ในเร่ืองความพึงพอใจที่มีผลไปถึงเร่ืองการใชประโยชน และมีการใชประโยชนเร่ืองความบันเทิงมากที่สุด ซ่ึงเปนไป
ตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของการใชประโยชนจากส่ือ ตามที่ McQuail & Brown [15] กลาวไว 
ซ่ึงเปนไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของผูวิจัย ที่ผูรับชมมีความพึงพอใจตอรูปแบบในการนําเสนอรายการของ
ทีวีออนไลน และมีความพึงพอใจจากการใชงานทีวีออนไลนในระดับมาก และยังสงผลไปยังการใชประโยชนในดาน
ตางๆ ในระดับมากเชนกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูประกอบการสามารถนําไปพัฒนาดานการวางผังรายการหรือการสรางแนวทางของรายการใหมใหรองรับ
ในดานความสนใจและการจัดชวงเวลาของการออกอากาศใหเหมาะสมกับปจจุบันที่ผูบริโภคมีความตองการ หรือการ
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ปรับปรุงดานเนื้อหาและการนําเสนอใหมๆ ใหตรงกับความนิยมของผูบริโภคในยุคปจจุบัน รวมไปถึงเร่ืองการโฆษณา
ของสินคาและผลิตภัณฑในส่ือทีวีออนไลนควรเลือกชวงเวลาและประเภทของส่ือใหตรงกับกลุมการใชชีวิตที่ตรงกับ
กลุมเปาหมายของสินคาและผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อที่จะเปนการเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายไดรูจักสินคาและผลิตภัณฑ
มากขึ้น ยกตัวอยางเชนการซ้ือโฆษณาใชชวงเวลาที่กลุมบันเทิงมือถือจอและกลุมสังคมเพื่อนโซเชียล มีการรับชมทีวี
ออนไลนมากที่สุดนั้น ความสนใจของรูปแบบการใชชีวิตนี้มีความสนใจในเร่ืองบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตรมาก
ที่สุด จึงจะเปนโฆษณาในเร่ืองดานนี้เพื่อการรับรูที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
 ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
  ควรมีการศึกษาลักษณะตัวแปรเชิงลึกของการรับชมทีวีออนไลน ยกตัวอยางเชนรูปแบบของเว็บไซตที่
ใหบริการ แอปพลิเคช่ันตางๆ ที่มีการใหบริการ มีความยากงาย ความสะดวกในการใชงานทีวีออนไลน เพื่อที่จะ
สามารถนําผลที่ไดมาใชใหเปนประโยชน และตอยอดงานวิจัยตอไปได และยังสามารถเพิ่มเติมในสวนของคําถาม
ปลายเปดเพื่อที่จะใหไดรับความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ที่จะสามารถนําไปปรับปรุงและแกไขเก่ียวกับรูปแบบการ
ใหบริการ 
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NBUS011: ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวจนีตอการทองเท่ียวในประเทศไทย 
CHINESE TOURISTS’ SATISFACTION TOWARD TOURISM IN THAILAND 
 
Wenhua  Mo * 
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน และ 2) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดย
ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยใชคาความถ่ี  
รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบความแตกตาง โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่ทดสอบแลวพบวามีความแตกตางของความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 
จึงทําการเปรียบเทียบรายคูโดยมีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 30-39 ป มีสถานภาพโสด มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และมีรายได 30,001-40,000 บาท นอกจากนี้ผูวิจัย 
ยังพบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย สามารถเรียงลําดับได ดังนี้ 
1) ดานภาพลักษณ 2) ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ 3) ดานทรัพยากรการทองเที่ยว 4) ดานความ
ปลอดภัย 5) ดานโครงสรางพื้นฐาน 6) ดานสินคาของที่ระลึก และ 7) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 ผลการทดสอบสมมติฐานไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตพบวา 
นักทองเที่ยวจีนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, นักทองเที่ยวชาวจีน, การทองเที่ยว 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study demographic characteristics of Chinese 
tourists and 2) study satisfaction of Chinese tourists toward tourism in Thailand. The research was done 
through field surveys that had the sample size of 400. The research tool was questionnaires. Data 
received were analyzed by Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. The difference 
among interested groups was tested by One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA: F test). In case 
of having evidence of the difference, the method of Least Significant Difference (LSD) was used to 
specify the difference in the specific groups. 
 The research found that the majority of the respondents were male, single, and private firms’ 
employees. They had education level below bachelor’s degree and had income per month between 
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30,000 Baht and 40,000 Baht. Furthermore, the research found that the satisfaction level of the sample 
toward tourism in Thailand could be sorted from the highest level to the lowest level as: 1) Image, 2) 
Advertisement and Information, 3) Resources, 4) Security, 5) Infrastructures, 6) Souvenirs, and 7) 
Facilities. 
 By the ANOVA, the research found no evidence of difference in the marital status differently 
influenced the tourists’ satisfaction in both overview and particular aspects. However, the research found 
that differences in gender, age, education level, career, and income differently influenced the tourists’ 
satisfaction in the particular aspects at a significance level of .05. 
 
Keywords: Satisfies, Chinese’s Tourist, Tourism 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนตลาดทองเที่ยวในตางประเทศแหงแรกๆ ของนักทองเที่ยวชาวจีน วัฒนธรรมไทย อาหาร
ไทย และสถานที่ทองเที่ยวของประเทศไทยคอนขางแพรหลายในหมูนักทองเที่ยวชาวจีน แตจํานวนนักทองเที่ยวจาก
นครเซ่ียงไฮ ที่เดินทางไปทองเที่ยวในประเทศไทยกลับมีสัดสวนประมาณรอยละ 1 ของจํานวนประชากรของนคร 
เซ่ียงไฮ (ในป 2550 สถานกงสุลใหญ ณ นครเซ่ียงไฮ ไดตรวจลงตรานักทองเที่ยวที่เดินทางไปประเทศไทยจํานวน 
187,083 ราย) และปจจุบันตลาดนักทองเที่ยวชาวจีนกําลังถูกแบงสวนแบงตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานใกลเคียง
อยางมาก อันเนื่องมาจากการแขงขันที่รุนแรงดานการทองเที่ยวมากย่ิงขึ้น (ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน. 2556) ขณะที่
กรมการทองเที่ยวแหงชาติจีนเผยวา ในชวงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน (วันที่ 31 มกราคม 2557-6 กุมภาพันธ 2557) 
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่ซ้ือกรุปทัวรไปเที่ยวตางประเทศทะลุ 4.7 ลานคน เติบโตรอยละ 18.1 เทียบกับชวงเดียวกัน 
ปกอนหนา ซ่ึงตลาดนักทองเที่ยวขาออกในชวงเทศกาลตรุษจีน ครอบครัวชาวจีนทั้งครอบครัวเดินทางไปทองเที่ยว
ตางประเทศเปนรูปแบบหลัก และนักทองเที่ยวเพศหญิงเปนกลุมนักทองเที่ยวหลัก โดยครองสัดสวนรอยละ 55 หาก
แบงตามกลุมอายุ กลุมชาวจีนที่มีอายุ 35-45 ปเปนกลุมคนที่เดินทางเที่ยวตางประเทศมากที่สุด ในสวนปลายทางการ
ทองเที่ยวยอดนิยมของนักทองเที่ยวจีนในชวงเทศกาลตรุษจีน อาทิ เกาะภูเก็ต เกาะบาหลี เกาะเชจู เกาะโบราเคย 
เปนตน ซ่ึงนักทองเที่ยวจีนที่มาจากภูมิภาคแตกตางกันจะมีปลายทางทองเที่ยวที่ไมเหมือนกัน อยางเชน นักทองเที่ยว
จีนในภาคตะวันออก (นครเซ่ียงไฮ) นิยมไปเที่ยวเกาหลีใตและญ่ีปุนมากที่สุด นักทองเที่ยวจีนในมณฑลอันฮุย และ
มณฑลจ๋ีหลินเลือกไปเที่ยวไตหวันเปนอันดับแรก และสําหรับนกัทองเที่ยวจีนในนครฉงช่ิง มณฑลกุยโจว เขตปกครอง
ตนเองซินเจียง และเขตปกครองตนเองกานสู เลือกเดินทางมาเกาะภูเก็ตเปนปลายทางทองเที่ยวที่นิยมที่สุด 
นอกจากนี้ ชวงเทศกาลตรุษจีนราคาทัวรอาเซียนมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเกือบทุกทัวร โดยราคาทัวรฟลิปปนสและ
มาเลเซียเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 20 ราคาทัวรไทยและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 40 แตราคาทัวรไตหวันลดลง
รอยละ 18.42 (คุณากร  เหวิน. 2557) 
 อยางไรก็ตาม ภาคการทองเที่ยวในประเทศไทยป 2016 มีการเติบโตอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยมี
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติขยายตัวราว 9% นําโดยนักทองเที่ยวชาวจีน ซ่ึงมีการใชจายตอหัวสูงขึ้นมาก มีการสราง
รายไดใหกับประเทศไทยมากถึง 2.23 ลานลานบาท จึงทําใหธุรกิจที่เก่ียวกับการทองเที่ยวจะยังคงเติบโตไดดีจาก
จํานวนนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และนักทองเที่ยวชาวจีนยังคงเปนปจจัยสนับสนุนหลักใหกับอุตสาหกรรม
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การทองเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นจะชวยชดเชยรายไดที่ลดลงไปจากนักทองเที่ยว
รัสเซียไดมาก รวมไปถึงคุณภาพการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนสูงขึ้น ซ่ึงนอกจากจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน
โดยรวมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแลว สนามบินนานาชาติตางๆ ภายในประเทศไดมีการขยายความจุเพื่อรองรับผูโดยสาร
ไดมากขึ้นอีกดวย ไมวาจะเปนสนามบินดอนเมือง สนามบินอูตะเภา และสนามบินภูเก็ต ซ่ึงการขยายสนามบินทั้ง 3 
แหงนี้จะทําใหประเทศไทยสามารถรองรับผูโดยสารไดเพิ่มขึน้ถึง 20.5 ลานคนตอป (ลภัส  อัครพันธุ. 2016) 
 จากความสําคัญขางตนจะเห็นไดวานักทองเที่ยวชาวจีนมีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของประเทศไทยเปนอยางมาก แตถึงแมวาประเทศไทยจะเปนที่รูจักในฐานะแหลงทองเที่ยวที่ มีช่ือเสียงของ
นักทองเที่ยวชาวจีน แตการแขงขันดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบานก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้จะทําใหทราบถึง
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอประเทศไทย เพื่อเปนขอมูลใหสวนงานที่เก่ียวของใชในการพัฒนาการ
ใหบริการทางการทองเที่ยวใหดีย่ิงขึ้น ตรงตามความตองการและความประสงคของนักทองเที่ยวชาวจีนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยไดนําตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําศัพทเพื่อนําไปสรางเคร่ืองมือวิจัยใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ ดังตอไปนี ้
 ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพักผอน ช็อปปง เย่ียมญาติ เพื่อนฝูง และการเจรจาธุรกิจ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ในเชิงบวกตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 
ในดาน ตอไปนี ้
  1. ทรัพยากรการทองเที่ยว คือ ส่ิงดึงดูดใจที่ใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 
  2. ความปลอดภัย คือ การตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนประการสําคัญ 
  3. โครงสรางพื้นฐาน คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกหลักที่รัฐจะเปนผูลงทุนจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
  4. ส่ิงอํานวยความสะดวก คือ สถานที่หรือบริการที่สวนใหญที่จัดหาไวบริการแกนักทองเที่ยวชาวจีน
ในรูปแบบการประกอบธุรกิจ 
  5. สินคาของที่ระลึก คือ สินคาพื้นบานที่นักทองเที่ยวชาวจีนซ้ือเปนที่ระลึก 
  6. การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ คือ กรรมวิธีที่จะทําใหแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย
เปนที่รูจักและสนใจของนักทองเที่ยวชาวจีน 
  7. ภาพลักษณ คือ ภาพลักษณองคกร ภาพลักษณสินคาและบริการ และภาพลักษณแหลงทองเที่ยว 
ภาพลักษณการทองเที่ยวมีผลตอทัศนคติ พฤติกรรม การจูงใจ และการเลือกแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ประชากร ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ในชวง
เดือนธันวาคม 2559 เวลาต้ังแต 09.00-17.00 น. 
  2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร  
แตเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น ขนาดตัวอยางคํานวณไดจากสูตรไม
ทราบขนาดตัวอยางของ (Cochran. 1963) โดยกําหนดระดับคาความเช่ือม่ันรอยละ 95 และระดับความคาดเคล่ือน
รอยละ 5 (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2544) จากการคํานวณจากสูตร จะใชขนาดตัวอยางอยางนอย 323 คน จึงจะ
สามารถประมาณคารอยละโดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการประเมินผล และวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซ่ึงถือไดวาผาน
เกณฑตามที่เง่ือนไขกําหนดคือไมนอยกวา 323 ตัวอยาง 
  3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางโดยแบงออกเปน สวนที่ 1 
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพ และอาชีพ สวนที่ 2 ครอบคลุมเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยอางอิงแนวคิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว ซ่ึงเปนปจจัยภายใน 
ประกอบไปดวย ทรัพยากรการทองเที่ยว ความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวก สินคาของที่ระลึก 
การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธและภาพลักษณ ของ สุวีรณัสญ  โสภณศิริ (2554) และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ในวันจันทร ถึง วันอาทิตย ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. จํานวนวันละ 30 ตัวอยาง เปนเวลา 14 วัน โดยจะเก็บ

ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
ชาวจีน 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
5. สถานภาพ 
6. อาชีพ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 
1. ทรัพยากรการทองเที่ยว 
2. ความปลอดภัย 
3. โครงสรางพื้นฐาน 
4. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
5. สินคาของที่ระลึก 
6. การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ 
7. ภาพลักษณ 
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ขอมูลจาก นักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวาง 9-22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
  5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) จะใช
อธิบายถึงลักษณะขอมูลทั่วไป ไดแก คาความถ่ี (Frequency), รอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย ( Χ ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบาย นอกจากนี้ ผูวิจัยใชสถิติเชิงอางอิง หรือสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential or Inductive Statics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก คาทดสอบ t-test เพื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย และจําแนกตาม
ประชากรศาสตร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA: F test) ในกรณีที่ทดสอบ
แลวพบวามีความแตกตางจึงทําการเปรียบเทียบรายคูโดยมีผลตางนัยสําคัญนอยที่ สุด (Least Significant 
Difference: LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน พบวา สวนใหญเปน
เพศชาย จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.8 มีอายุ 30-39 ป จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.3 มีสถานภาพโสด 
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0 มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 และมีระดับรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 
147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 
 ขอมูลดานความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 
  จากการศึกษาขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย โดย
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก สามารถเรียงตามลําดับความพึงพอใจ ดังนี้ ดานภาพลักษณ ดานการโฆษณาเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ดานความปลอดภัย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสินคาของที่ระลึก และ
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
   เพศ ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยว
ในประเทศไทย แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานภาพลักษณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
   อายุ ในภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยว
ในประเทศไทย แตกตางกัน และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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   ระดับการศึกษา ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับ
การศึกษา แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
   รายไดเฉล่ียตอเดือน ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีน
ที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสราง
พื้นฐาน และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
   สถานภาพ ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยว
ในประเทศไทย แตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
   อาชีพหลัก ในภาพรวมไมพบวา ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน ในภาพรวม แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มี
อาชีพหลักแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. ดานทรัพยากรการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง  
มีการสรางศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สวยงาม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร  ฉายก่ี (2557) ได
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอการเขาชมอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอการเขาชมอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 
โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดาน ดานคุณคาทางศิลปกรรมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  2. ดานความปลอดภัย พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง สถานที่
ทองเที่ยวมีการประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจคอยทําหนาที่ดูแลความปลอดภัย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  
สุวีรณัสญ  โสภณศิริ (2554) ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว ดานความปลอดภัย (Security) ในการ
ตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปน
ประการสําคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยจึงตองมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกแหลงทองเที่ยว 
  3. ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง มีการสราง
โครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัสยา  สิระรุงโรจนกนก 
(2559) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว 
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากในเร่ือง
ความสะดวกทางกายภาพ 
  4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง  
มีการผอนคลายระเบียบพิธีการเขาเมืองใหสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทิกา  หิรัญเทศ (2554)  
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ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติตอการใหบริการของตํารวจทองเที่ยวถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการใหบริการของตํารวจทองเที่ยวในถนน
ขาวสาร กรุงเทพมหานคร ประเด็นดานการใหบริการ (Service) มีคาเฉล่ียมากที่สุด 
  5. ดานสินคาของที่ระลึก พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง มีการ
ออกแบบสินคาใหมีเอกลักษณความเปนไทย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เจตนสฤษฎิ์  สังขพันธ และคณะ (2559) 
ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการตลาดน้ําคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมาใชบริการตลาดน้ําคลองแหดานสินคาอยูในระดับมาก 
  6. ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเร่ือง มีการจัดขอมูลรายละเอียดการทองเที่ยวที่หลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ น้ําฝน  จันทรนวล 
(2555) ไดกลาววา การเก็บรวบรวมขอมูลการทองเที่ยว ความตองการที่จะเดินทางทองเที่ยว ส่ิงเหลานี้เปนสวนหนึ่ง
ของปจจัยที่ทําใหบุคคลตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว และทําใหความต้ังใจที่เดินทางทองเที่ยวเปล่ียนแปลงไปไดอยู
ตลอดเวลา 
  7. ดานภาพลักษณ พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง มีอาหารที่
หลากหลายและเปนเอกลักษณประจําทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กุณฑลี  ร่ืนรมย และคณะ (2547)  
ไดกลาววา วิธีการที่ทําใหองคกรการตลาดสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการ เพิ่มคุณประโยชนใหแก
ลูกคามากขึ้น หมายถึง คุณประโยชนทั้งในดานการใชสอยของสินคา เชน รูปแบบและลักษณะ ความหลากหลายของ
สินคา รวมถึงภาพลักษณ ที่ทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจในตัวสินคา 
  8. เพศ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน 
มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานภาพลักษณ ทั้งนี้เพศหญิงกับเพศชายมีความ
แตกตางกันตามธรรมชาติเชน ในดาน สรีระ จิตใจ อารมณ และรสนิยม จึงทําใหมีความพึงพอใจในรูปแบบของการ
ทองเที่ยวที่ แตกตางกัน เชน ในเพศหญิงมักจะมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวที่ไดจับจายใชสอยของใชพื้นเมือง  
ที่เปนเอกลักษณทองถ่ินมากกวาเพศชาย 
  9. อายุ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน 
มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้อายุที่แตกตางมักจะมี
ความตองการพื้นดานตางๆ แตกตางกันไปตามชวงอายุ เชน นักทองเที่ยว ที่มีอายุนอยมักตองการระบบส่ือสารตางๆ 
ที่ทันสมัย เพราะตองใชการติดตอสารตางๆอยูตลอดเวลา สวนนักเที่ยวที่มีอายุมาก มักจะมีความตองการทางดาน
ความสะดวกพื้นฐาน เชน ที่นั่งพักริมทางหรือทางเดินที่เปนทางลาดแทนบนัได 
  10. ระดับการศึกษา และอาชีพหลักของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร 
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน 
ทั้งนี้ระดับการศึกษา และอาชีพหลักเปนตัวกําหนดมุมมองหรือทัศนคติตางๆ ที่เ ก่ียวกับการทองเที่ยว เขน 
นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่สูง มักจะสนใจในแหลงทองเที่ยวที่เปนเมืองที่พัฒนาแลว มีโครงสรางพื้นฐาน
ครบถวน จึงทําใหระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวแตกตางกัน 
  11. รายไดเฉล่ียตอเดือน ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร 
ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน และดานส่ิง
อํานวยความสะดวก ทั้งนี้รายไดเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดรูปแบบของการทองเที่ยว นักทองเที่ยว ที่มีรายสูง  
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มีจํานวนเงินที่สามารถใชจายในการทองเที่ยวไดสูง มักจะตองการส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานตางๆ 
อยางครบครัน มากกวานักทองเที่ยวที่มีรายไดนอยกวา 
  12. สถานภาพของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ที่แตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้ความพึงพอใจใน
การทองเที่ยวนั้นสวนใหญเกิดจากตัวนักทองเที่ยวเอง และปจจัยแวดลอมภายนอกจึงทําให สถานภาพของนักทองเที่ยว 
ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ทางหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการดูแลอนุรักษและพัฒนา แหลง
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใหอยูในสภาพดี สวยงามใหเหมาะสมกับการทองเที่ยวอยูตลอด 
  2. ดานความปลอดภัย ทางหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตางๆ 
ทั้งในดานชีวิตและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเช่ือถือไดเพื่อเปนการสรางความม่ันใจใหกับนักเที่ยวที่จะเดินทาง
มาเที่ยว 
  3. ดานโครงสรางพื้นฐาน ทางหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการส่ือสาร
ตางๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
  4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ทางหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการปรับปรุงเร่ืองระบบการขนสง การ
เดินทาง ระบบคมนาคมพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมาย่ิงขึ้น 
  5. ดานสินคาของที่ระลึก ทางหนวยงานทีเ่ก่ียวของควรมีการตรวจสอบในดานของคุณภาพและราคา
ของสินคาใหเหมาะสมอยูอยางสมํ่าเสมอ และควรจัดใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑพื้นบานใหมีความทันสมัยและ
สวยงาม 
  6. ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ ทางหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการใชส่ือที่หลากหลาย
เพื่อใหเขาถึงนกัทองเที่ยวไดมากที่สุด และควรเพิ่มรายละเอียดตางๆ ของสถานที่ทองเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ ลงไปในใสส่ือเพื่อที่นักทองเที่ยวจะไดเขามาศึกษาหาขอมูล ของแหลงทองเที่ยวที่สนใจได 
  7. ดานภาพลักษณ ทางหนวยงานที่เก่ียวของ ควรมีการสงเสริมแหลงทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมความเปนมา เพื่อเปนการสงเสริมใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
  8. ดานเพศของนักเที่ยว ทางหนวยงานที่เก่ียวของ ควรมีการสํารวจถึงความตองการของนักเที่ยว 
เพศตางๆ วามีความตองการหรือมีความชอบในการทองเที่ยวรูปแบบใด และนําที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตอไป 
  9. ดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลักของนักทองเที่ยว ลวนมีความตองการในปจจัยพื้นฐานที่
จะอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักทองเที่ยว ทั้งการติดตอส่ือสาร และการเดินทาง ฉะนั้นทางหนวยงานที่
เก่ียวของควรพัฒนาและปรับปรุงปจจัยโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหไดมาตรฐาน สะดวกสบาย และทันสมัย เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว 
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  10. ดานรายได ทางหนวยงานที่เก่ียวของ ควรมีการจัดเตรียมรูปแบบการทองเที่ยวที่มีหลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายระดับราคา เชน แพ็คเกจการทองเที่ยวราคาประหยัด หรือการทองเที่ยวที่มีรูปแบบที่หรูหราเปน
พิเศษ เพื่อรองรับนักทองที่มีระดับรายไดที่แตกตางกัน 
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NBUS012: พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร 
BEHAVIOR AND PURCHASE DECISION IN ONLINE PURCHASE OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION, SILPAKORN UNIVERSITY, SANAMCHANDRA 
PALACE CAMPUS 
 
Li li Huang * 
* หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 2) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ 3) ศึกษาการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และ
รวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบความ
แตกตางโดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง และการเปรียบเทียบรายคู เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ตํ่ากวา 20 ป มีระดับการศึกษาช้ัน
ปที่ 3 และ มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท ในสวนพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีสินคาที่
ซ้ือ คือ เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย มีวัตถุประสงคในการซ้ือ คือ เพื่อนําไปใชเอง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง 
มีวิธีการซ้ือโดยใชคอมพิวเตอรโนตบุค และซ้ือผาน Instagram การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษา สามารถ
เรียงลําดับได ดังนี้ 1) ดานการรักษาความเปนสวนตัว 2) ดานผลิตภัณฑ 3) ดานราคา 4) ดานการใหบริการแบบ
เจาะจง 5) ดานการสงเสริมการขาย และ 6) ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานไมพบวานักศึกษาที่มีอายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือ
สินคาออนไลนแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน แตพบวา นักศึกษาที่มีเพศและระดับรายไดตอเดือนที่แตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนแตกตางกันในรายดานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคาออนไลน ในดานวิธีการซ้ือ ชวงเวลาในการซ้ือ และชองทางการซ้ือที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคา
ออนไลนไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน และพบวา นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนที่
แตกตางกันในดาน สินคาที่ซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ และบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ มีการตัดสินใจซ้ือ
สินคาออนไลนที่แตกตางกันในรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การตัดสินใจซ้ือ, สินคาออนไลน 
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Abstract 
 This research aimed at examining 1) demographic characteristics of undergraduate students in 
Faculty of Education, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus 2) online purchase behavior of 
undergraduate students in Faculty of Education, Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus, 
and 3) online purchase decision of undergraduate students in Faculty of Education, Silpakorn University, 
Sanamchandra Palace Campus. The research had the sample size of 400 and used questionnaire as a 
research tool. Data obtained from the survey were described by Frequency, Percentage, Mean, and 
Standard Deviation. The difference among interested groups was tested by One Way Analysis of 
Variance (One Way ANOVA: F-test) and Least Significant Difference (LSD). 
 The research found that the majority of respondents were female, 20 years old or less, in the 
junior year, and had average income less than 10,000 baht per month. For the purchase behavior, the 
research found that the majority of respondents bought costumes for themselves. They made purchase 
decision by themselves through note book computers and Instagram application. In addition, the 
research found that level of online purchase decision of undergraduate students in Faculty of Education, 
Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus could be sorted from the highest level to the lowest 
level as: 1) Privacy, 2) Product, 3) Cost, 4) Specific providing, 5) Promotion, and 6) Distribution. 
 By the ANOVA, the research found no evidence of differences in ages and education levels 
differently influenced online purchase decision in both overview and particular aspects. However, the 
research found that differences in gender and income differently influenced the online purchase decision 
in the particular aspects at a significance level of 0.05. For the online purchase behavior, the research 
found no evidence of differences in method of purchase, period of purchase, and channel of purchase 
differently influenced online purchase decision in both overview and particular aspects. However, 
differences in product purchased, purpose of purchase, and purchase decision participants differently 
influenced online purchase decision in the particular aspects at a significance level of .05 
 
Keywords: Behavior, Decisions, Online 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในป 2014 เปนปที่ “อีคอมเมิรซ” ของประเทศไทยมีการเติบโตแบบกาวกระโดด ซ่ึงปจจัยสําคัญมาจากการ
ที่ธุรกิจตางๆ ที่มองวาเวลานี้ “อีคอมเมิรซ” เปนชองทางการขายหลักที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย [1] ในระยะที่
ผานมา “เศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital economy) เปนนโยบายหลักที่รัฐบาลปจจุบันใชในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซ่ึงหัวใจสําคัญของนโยบายนี้ก็คือการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหเขากับกระบวนการและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในดานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับในการแขงขัน ซ่ึงตนแบบของ
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในเร่ืองของ “อีคอมเมิรซ” นั่นก็คือ ประเทศจีนที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก โดยในชวงทศวรรษที่ผานมา ต้ังแตป 2546-2554 มีการเติบโตตอปเฉล่ียสูงถึง 120 เปอรเซ็นต จนทําใหใน
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ปจจุบัน ประเทศจีนไดกาวกระโดดจนกลายเปนประเทศที่มียอดการซ้ือขายสินคาออนไลนสูงสุดเปนอันดับ 1 ของโลก 
[2] จะเห็นวาชองทาง “อีคอมเมิรซ” สามารถชวยผูประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กใหสามารถขาย
สินคาไดมากขึ้น 
 จากความสําคัญขางตนทําใหเห็นวา “อีคอมเมิรซ” มีความสําคัญตอธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก ซ่ึงทุกภาคสวนที่เก่ียวของจะตองรวมมือกันในการผลักดัน “อีคอมเมิรซ” อยางเต็มที่ ไมวา
จะเปนดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เก่ียวของ การพัฒนานวัตกรรม และรูปแบบการใหบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว อีกทั้งการมีระบบการชําระเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยรองรับ รวมไปถึงการสงเสริมใหคนไทยมีการซ้ือ
ขายสินคาออนไลนมากขึ้น ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยให “อีคอมเมิรซ” กลายเปนชองทางการคาสมัยใหมที่นาสนใจของภาค
ธุรกิจไทย ทั้งการคาขายภายในประเทศและการคาขายระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจ อีคอมเมิรซของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยไดนําตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําศัพทเพื่อนําไปสรางเคร่ืองมือวิจัยใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ ดังตอไปนี ้
 ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน หมายถึง ลักษณะความตองการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัย ดังนี้ 
  1. สินคาที่ ซ้ือ คือ ประเภทของสินคาที่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สวนใหญซ้ือผานทางออนไลน 
  2. วัตถุประสงคในการซ้ือ คือ จุดมุงหมายในการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
  3. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ คือ ผูที่ มีอิทธิพลในการชวยใหนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 
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  4.วิธีการซ้ือ คือ ขั้นตอนหรืออุปกรณที่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรใชซ้ือสินคาออนไลน 
  5. เวลาที่ตัดสินใจซ้ือ คือ โอกาสในการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
  6. ชองทางการซ้ือ คือ ชองทางการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
 การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน หมายถึง กระบวนการขั้นสุดทายหลังจากที่นักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตรไดพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เปนที่เรียบรอยแลว และเลือกส่ิงที่ตรงตามความ
ตองการมากที่สุด ประกอบไปดวยปจจัย ดังนี้ 
  1. ดานผลิตภัณฑ คือ สินคาที่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทรมีความตองการที่จะซ้ือผานทางออนไลน 
  2. ดานราคา คือ จํานวนเงินที่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทรตองจายเพื่อรับสินคา 
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ชองทางที่ใชเพื่อซ้ือขายสินคาระหวางนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรกับ 
ผูขาย 
  4. ดานการสงเสริมการขาย คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของรานคาออนไลน 
  5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง คือ การบริการที่เนนเปนรายบุคคล รานคาสามารถแนะนําสินคา
และบริการไดตรงกับความตองการของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรในแตละราย 
  6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว คือ การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเอาไวเปนความลับโดยไมไปเปดเผยตอ
สาธารณะชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ประชากร ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 
  2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จํานวน 15,009 คน (ขอมูลจากเว็บไซต ฝายทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ณ วันที่ 6 พ.ย.59) ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและสุม
ตัวอยางโดยใชการคํานวณสูตรของ ยามาเน (Yamane. 1973) [3] ขนาดกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณที่ระดับ
ความคลาดเคล่ือนของขอมูล 5% ไดขนาดตัวอยางทั้งส้ิน 399 คน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 
  3. เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางโดยแบงออกเปน สวนที่ 1 
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร โดยมีลักษณะคําถามปลายปด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได สวนที่ 2 
ครอบคลุมเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่ประกอบไปดวย สินคาที่ซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ วิธีการซ้ือ เวลาที่ตัดสินใจซ้ือ และชองทางการซ้ือสวนที่ 3 ครอบคลุมเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคา

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการขาย 
5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง 
6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน 
1. สินคาที่ซ้ือ 
2. วัตถุประสงคในการซ้ือ 
3. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
4. วิธีการซ้ือ 
5. เวลาที่ตัดสินใจซ้ือ 
6. ชองทางการซ้ือ 
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ออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่ประกอบ
ไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการใหบริการแบบ
เจาะจง และดานการรักษาความเปนสวนตัว และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับความคิดเห็นที่มีตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
วันจันทร ถึง วันศุกร ต้ังแตเวลา 10.00-16.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอยาง เปนเวลา 10 วัน โดยจะเก็บขอมูลจาก 
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลระหวาง 10-20 กันยายน พ.ศ. 2559 
  5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณา จะใชอธิบายถึงลักษณะขอมูล
ทั่วไป ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย นอกจากนี้ ผูวิจัยใชสถิติเชิง
อางอิง หรือสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก คาทดสอบ t-test ในการวิเคราะหเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของ และจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร โดยใชวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่ทดสอบแลวพบวามีความแตกตางจึงทําการ
เปรียบเทียบรายคู 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พบวา สวนใหญเปนหญิง จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.0 มีอายุ 
ตํ่ากวา 20 ป จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.8 มีระดับการศึกษาช้ันปที่ 3 จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 
และมีระดับรายไดตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5 
  พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญ มีสินคาที่ ซ้ือ คือ เส้ือผาเคร่ือง 
แตงกาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 มีวัตถุประสงคในการซ้ือ คือ นําไปใชเอง จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 
58.3 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ คือ ตนเอง จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.8 มีวิธีการซ้ือโดยใชคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และซ้ือผาน Instagram จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 32.0 
 2. ขอมูลดานปจจัยการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
  จากการศึกษาปจจัยการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดานตางๆ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีปจจัยการตัดสินใจซ้ือสินคา 1 ดานที่มีระดับการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ดานการรักษาความเปนสวนตัว และดานที่มีระดับการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
รองลงมาคือ ดานราคา ดานการใหบริการแบบเจาะจง ดานการสงเสริมการขาย และดานชองทางการจัดจําหนาย 
ตามลําดับ 
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 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 

การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 
ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษา 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือน 
1. ดานผลิตภัณฑ X X X X 
2. ดานราคา X X X X 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ü X X ü 
4. ดานการสงเสริมการขาย X X X ü 
5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง X X X X 
6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว X X X ü 

ภาพรวม X X X ü 
หมายเหตุ: หมายถึง  การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนแตกตางกัน X หมายถึง การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนไมแตกตางกัน 
 
  สมมติฐาน 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
   เพศ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา เพศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 
   อายุ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
   ระดับการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
   ระดับรายไดตอเดือนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ระดับรายไดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกันในดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการขาย และดานการรักษาความเปนสวนตัวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
 

การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษา 

สินคา 
ที่ซ้ือ 

วัตถุประสงค
ในการซ้ือ 

บุคคลที่มีสวน
รวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ 

วิธีการ
ซ้ือ 

ชวงเวลา
ในการซ้ือ 

ชองทาง 
การซ้ือ 

1. ดานผลิตภัณฑ ü X ü X X X 
2. ดานราคา X X X X X X 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ü ü X X X X 
4. ดานการสงเสริมการขาย ü ü X X X X 
5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง ü ü X X X X 
6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว X ü X X X X 

ภาพรวม ü ü X X X X 
หมายเหตุ: หมายถึง  การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนแตกตางกัน X หมายถึง การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนไมแตกตางกัน 
 
  สมมติฐาน 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
   สินคาที่ซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
สินคาที่ ซ้ือของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  
ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการขายและดานการใหบริการแบบเจาะจง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
   วัตถุประสงคในการซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกันในภาพรวม และเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา วัตถุประสงคในการซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกันในดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการใหบริการแบบเจาะจงและดานการรักษาความเปนสวนตัว ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
   บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ในภาพรวม 
และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกันใน
ดานผลิตภัณฑ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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   วิธีการซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
   ชวงเวลาในการซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
   ชองทางการซ้ือ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
  1. ดานผลิตภัณฑ พบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจ มากที่สุดในขอ มีรานคาออนไลนมีสินคา
หลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐปรียา  ทัพมาลี (2550) [4] ไดศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 5 ปจจัย ไดแก ความสะดวกในการคนหาผลิตภัณฑ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
ความทันสมัยของผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑตรงตามความตองการ ความประหยัดเวลาในการเลือกซ้ือ 
  2. ดานราคา พบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน มากที่สุดในขอ รานคา
ออนไลนมีการเปรียบราคาของสินคาจากแหลงจําหนายอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ คอทเลอร (Kotler. 2000) 
[5] ไดกลาววา ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบระหวางมูลคา 
(Value) ผลิตภัณฑกับราคาสินคา (Price) ผลิตภัณฑถามีมูลคาสูงกวาราคาขายลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ (สินคาหรือบริการ) 
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 
มากที่สุดในขอ รานคาออนไลนมีความสะดวกในการส่ังซ้ือสินคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พลากร  จิรโสภณ 
(2545) [6] ไดศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการออกแบบโฮมเพจบนอินเทอรเน็ต โดยเนนวาผูสงสารควรคํานึงถึง
องคประกอบตางๆ เชน หนาเร่ิมตน หรือเพจแรกของโฮมเพจตองดูแลวต่ืนตาต่ืนใจ ชวนใหนาติดตาม การวาง
ตําแหนงของรูปลักษณตองเนนเปนพิเศษ ตองสามารถทําใหผูที่เคยเขามาเย่ียมเยือนกลับมาใชบริการอีก โดยรูปแบบ
ของโฮมเพจจะสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณและช่ือเสียงของหนวยงาน ซ่ึงตองใชทั้งเวลาและเงินลงทุนในการจัดทํา 
เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูรับสาร อกจากนั้นโฮมเพจที่ดีควรจะมีความเปนมิตรกับผูใชงาน สามารถเขามาเย่ียม
ชมและใชงานไดโดยไมซับซอนยุงยาก 
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  4. ดานการสงเสริมการขาย พบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน มาก
ที่สุดในขอ รานคาออนไลนมีโปรโมช่ันสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อารมสตรอง 
(Armstrong. 2000) [7] ไดกลาวไววา การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ การสงเสริมการขายนอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาว และการประชาสัมพันธซ่ึงกระตุนความสนใจ การสงเสริมการ
ขายแบงเปน หลากหลายประเภท เชน การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค เปนกิจกรรมที่ทําเพื่อลูกคาเปาหมายที่เปน
ผูบริโภคเปนหลัก เชน การแจกสินคาตัวอยาง หรือการลดราคาสินคา 
  5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง พบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน 
มากที่สุดในขอ รานคาออนไลนมีการสรางความประทับใจใหกับลูกคาในวันพิเศษ เชน มีสวนลดพิเศษใหสําหรับวัน
เกิด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐดนัย  แกวหานาม (2557) [8] ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือสินคาจากอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาจากอินเตอรเน็ตของผูบริโภคใหแตกตางกันมากที่สุด และการใหสวนลดตางๆ นั้นมีสวนอยาง
มากกับการกระตุนใหผูบริโภคมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป สามารถตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการไดงายขึ้น 
  6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว พบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน มาก
ที่สุดในขอ รานคาออนไลนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รมิดา  เที่ยงสืบสาย 
(2555) [9] ไดศึกษา พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ 
วิจัยพบวา รานขายสินคาออนไลน ควรมีการการพัฒนาระบบการซ้ือสินคาและบริการ เพิ่มความรัดกุมในเร่ืองการ
ชําระเงินเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูบริโภคในการชําระเงินคาสินคาและบริการ 
  7. เพศ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย ทั้งนี้เพศ
หญิงกับเพศชายมีความแตกตางกันทั้งในดานสรีระ สภาพทางอารมณ ความคิด และพฤติกรรมตางๆ เพศชายมักจะ
มีความถนัดและเช่ียวชาญ ดานเทคโนโลยีมากกวาเพศหญิง จึงทําให ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน ในดานความ
สะดวกในการส่ังซ้ือสินคา หรือลักษณะเว็ปไซตที่ใชงานงาย จึงทําใหเพศที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคา
ออนไลน แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย 
  8. อายุ และระดับการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อายุและระดับ
การศึกษา เปนตัวกําหนดหรือเปนส่ิงที่บงบอกเก่ียวกับความมีประสบการณ และมุมมองในเร่ืองตางๆ ของบุคคล  
แตเนื่องดวยชวงอายุ และระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง อยูในชวงที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหมีการตัดสินใจซ้ือสินคา
ออนไลน ไมแตกตางกัน 
  9. ระดับรายไดตอเดือน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน แตกตางกัน ในดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานการรักษาความเปนสวนตัว ทั้งนี้ระดับรายไดตอเดือน เปนตัวแปรที่สําคัญ
ในการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน เนื่องจากนักศึกษาที่มีรายไดนอยมักตองการสินคาออนไลนที่มีราคาตํ่ากวา
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ทองตลาด หรือหาสินคาที่มีการจัดโปรโมช่ัน ลด แลกแจกแถม สวนนักศึกษาที่มีรายไดตอเดือนมากกวา จะให
ความสําคัญกับวิธีการใชงานของเซ็ปไซต หรือวิธีการส่ังซ้ือที่งายและสะดวก รวมถึงระบบความปลอดภัยของเว็ปไซต
ที่มีความนาเช่ือถือ 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. ดานผลิตภัณฑ ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรมีการพัฒนาเพิ่มสินคาในการจัด
จําหนายใหมีความหลากหลาย คัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ และควรมีรายละเอียดของสินคาอยางครบถวน ทั้งรูปภาพ 
และคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑ 
  2. ดานราคา ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรหาสินคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
รวมถึงราคาที่ควรจะตํ่ากวาทองตลาด และทางผูประกอบการควรมีการเปรียบเทียบราคาสินคาจากแหลงจําหนาย
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรพัฒนารูปแบบการใช
งานใหเหมาะสมกับผูใช เว็บไซตควรจะมีวิธีการใชงาน และขั้นตอนในการส่ังซ้ือสินคาที่สะดวกและงายตอผูใช 
รวมถึงเว็ปไซตควรมีช่ือที่จดจํางาย เพื่อสะดวกตอการจดจําของผูใช 
  4. ดานการสงเสริมการขาย ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรมีการจัดการประชาสัมพันธ
รานผานส่ือออนไลนตางๆ รวมถึงมีการจัดโปรโมช่ัน สงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม อยูอยางสมํ่าเสมอ 
  5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรมีการลงทะเบียน
ผูใชและเก็บขอมูลตางๆ ของผูใช เชน วันเกิด เพื่อนํามาใชในการบริการลูกคาเชน การจัดสวนลดพิเศษใหสําหรับวัน
เกิด รวมไปถึงการใหคําแนะนําตางๆ และการแกไขปญหาการใชงานใหลูกคาในแตละราย 
  6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรเลือกใชระบบ
รานคาออนไลนที่มีความนาเช่ือถือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน เพื่อรักษาขอมูลสวนตัวของทางรานคา
และผูใชงาน 
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NBUS013: แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง 
อยุธยา จ ากัด 
WORK MOTIVATIONAL PERFORMANCE OF EMPLOYEE AT PANASONIC 
MANUFACTURING COMPANY 
 
รพรชัย  อุทยารักษ์ 1   ดร.วัชระ  ค าเขียว 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค-
แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด 2) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค-
แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด 3) เสนอแนวทางการจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนู - 
แฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปปฏิบัติได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
พนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ปี 2559 จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test 
และเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟค-
เจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ปัจจัยโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ท าน่าสนใจ ด้านการเจริญเติบโต และด้าน
โอกาสและความก้าวหน้า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง 
อยุธยา จ ากัด ในส่วนปัจจัยค้ าจุน โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับดังนี้ ด้านความมั่นคงของงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ ด้านสภาพ -
แวดล้อมในการท างาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 พนักงานท่ีมีเพศ เงินเดือน ระดับการศึกษา และต าแหน่งต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ไม่ต่างกัน ส่วนต าแหน่งและ
ประสบการณ์ท างานต่างกันจะมีแรงจูงใจในส่วนปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค
แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพนักงานที่มีเพศ อายุ เงินเดือน 
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในเรื่องปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 
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Abstract 
 The objective of this research were study 1) examining the level of work factors of employee of 
Panasonic Manufacturing AyuthayaCo.,Ltd; 2) examining the level of work factors of employee of 
Panasonic Manufacturing AyuthayaCo.,Ltd; and 3) investingating the relationship between individual 
factors and work factors with work motivation of employees of Panasonic Manufacturing AyuthayaCo.,Ltd. 
The population, as well as the samples consists of 297 employees of Panasonic Manufacturing 
AyuthayaCo.,Ltd in 2016. A questionnaire is used as data collecting tool. The obtained data is analyzed 
using compute package. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, men, t-test and 
F test. 
 The result was as follows: 
  The findings show that holistically the level of work motivation of the employees of 
Panasonic Manufacturing Ayuthaya Company Co.,Ltd. was found to be in the high level. When 
considered by aspect, it is found the aspects of achievement in work average higher, then the aspects of 
recognition, responsibility, work, features and advancement of the practice in work motivation level 
performance of employee at Panasonic Manufacturing Ayuthaya Company Co.,Ltd. The Hygiene factors 
show that holistically was found to be in the high level. When considered by aspect, it is found the 
aspects of security average higher, then the aspects of interpersonal, management, policy, working 
environment, remuneration and Affair of the practice. 
Keywords: Motivation operation Hygiene. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาพปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ในแต่ละวันมีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  เกิดขึ้น
มากมาย ความเจริญก้าวหน้าและความถดถอยสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นได้ในแต่ละประเทศ การด ารงชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละประเทศก็ย่อมเกิดการเปล่ียนแปลงเช่นกัน วิถีชีวิตของคนในโลกเกิดการแข่งขันกัน
เพื่อความอยู่รอด ทุกประเทศต้องหาแนวทางและการบริหารงานเพื่อปากท้องของคนในชาติ ส่ิงบอกเหตุในการพัฒนา
ของแต่ละประเทศในโลก การท างานของประชาชน ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีการประกอบอาชีพท างาน 
ย่อมส่งผลดีในการเจริญเติบโตของประเทศนั้นๆ จึงพูดได้ว่าการท างานมีความส าคัญมาก เมื่อทราบเช่นนี้ในทุก
ประเทศทุกองค์กรทุกหน่วยงานไม่ว่าเป็นการบริหารของส่วนภาครัฐบาลหรือส่วนภาคเอกชนการบริหารงานส าคัญ
ทั้งสิ้น เช่น หน่วยงานของภาครัฐงานต่างๆ ที่ต้องให้การบริการประชาชนของประเทศ หากท าได้ดีก็ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553: 15) บริษัทพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้ง
บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยช่วงแรก ใช้ชื่อว่า National ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น มัตสุชิตะ และปัจจุบันเปล่ียนเป็น 
พานาโซนิค ในประเทศไทยมีโรงงาน 12 โรงงาน บริษัทขาย 5 บริษัท บริษัทวิจัยและพัฒนา 1 โรงงาน บริษัทผู้ถือหุ้น 
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4 บริษัท มีพนักงานประมาณ 18,000 คน ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาการลาออกของพนักงาน
โดยอัตราเฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 2-3 จากข้อมูลของแผนกทรัพยากรบุคคล ส่งผลท าให้ต้องมีการสรรหาวา่จ้าง ซึ่งปัญหาอีก
อย่างหน่ึงคือการสรรหาค่อนข้างยากเพราะว่าจังหวัดอยุธยาอยู่ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดและในอยุธยามีโรงงานเป็นจ านวน
มากท าให้ต้องแข่งขันกันในการรับพนักงาน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา จึงไม่ควรเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสนใจ
ต่อปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ได้รับเงินเดือน สวัสดิการตลอดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานก็ยังเป็นส่งส าคัญที่จะท าให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นในการท างานอันประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน 
สวัสดิการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จของงานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบริษัทจะประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ดี จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ท างานอยู่ในองค์กรให้
ยาวนานที่สุด โดยจ าเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด 
 
วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
อยุธยา จ ากัด 
  2. เพื่อเปรียบเทียบ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟค
เจอริ่ง อยุธยา จ ากัด พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด  
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางจูงใจที่ส่งผลต่อการท างานของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอ
ริ่ง อยุธยา จ ากัด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดศัพท์ที่มีขอบเขตและความหมายเฉพาะไว้ดังนี้ 
  บริษัท หมายถึง บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด และให้หมายรวมถึง ประธานบริษัท
ผู้ท าการแทนบริษัท และผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจให้ท าการแทน 
  พนักงานบริษัท หมายถึง บุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ท างานในกิจการของบริษัทและได้รับค่าจ้างตาม
บัญชีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างของบริษัท เป็นรายชั่วโมง หรือรายเดือน ตามต าแหน่งและลักษณะงานของบริษัท พา
นาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด 
  ปัจจัยด้านกระตุ้น (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ( job satisfaction) 
  ปัจจัยด้านค้ าจุน( Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงท างานอยู่และยังรักษาเขาไว้
ไม่ให้ออกจากงานเมื่อไม่ได้จัดให้พนักงาน เขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการท างาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 การวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับดังนี้ 
  1. ได้ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
อยุธยา จ ากัด เพื่อเข้าใจและน าไปปรับปรุงการบริหารงานในองค์กร 
  2. ได้ทราบถึงแรงจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟค
เจอริ่ง อยุธยา จ ากัด เพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารงานในองค์กร 
  3. ได้เสนอแนะแนวทางจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
อยุธยา จ ากัด เพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารงานในองค์กร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 พนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีแรงจูงในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
4.สถานภาพสมรส 
5. ระดับการศกึษา 
6. ต าแหน่งงาน 
7. ประสบการณ์ท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยจูงใจ(Motivation Factor) 
1. การสัมฤทธิ์ผลของงาน 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะงานท่ีเหมาะสม 
4. ความรับผิดชอบในงาน 
5. มีโอกาสในการเจริญกา้วหน้า 
6. การเจริญเติบโตในองค์กร 
ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) 
1. มีนโยบายและการบริหารงาน 
2. มีการสอนงานอยา่งเหมาะสม 
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. สัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างาน 
5. ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
6. ไม่กระทบต่อชวีิตส่วนตวั 
7. มีหน้าที่การท างานท่ีเหมาะสม 
8. ความมั่นคงของงาน 
 

 

 

 

 

 

 

124



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศกึษาที่ผู้วิจยั มุ่งเน้นศึกษาแรงจงูใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท 
พานาโซนิค อยุธยา จ ากัดโดยใช้ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Fredrich Herzerg เป็นกรอบส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด มีจ านวน
ทั้งส้ิน 1236 คน (บัญชีสรุปยอดจ านวนพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ประจ าเดือน ณ 
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท พานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัดได้
จากการเปิดตารางการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ .05 
และได้ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานตามสัดส่วนของบุคลากรท่ีมี ได้จ านวน 297 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
   ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุรายได้เฉล่ียต่อเดือนสถานภาพสมรสระดับการศึกษา
ต าแหน่งงานประสบการณ์ท างาน 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
   ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) ได้แก่ การสัมฤทธิ์ผลของงานการยอมรับนับถือจากผู้อื่นลักษณะ
งานท่ีเหมาะสมความรับผิดชอบในงานมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าการเจริญเติบโตในองค์กร 
   ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) ได้แก่ มีนโยบายและการบริหารงานมีการสอนงานอย่าง
เหมาะสมสภาพแวดล้อมในการท างานสัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมไม่กระทบต่อชีวิต
ส่วนตัวมีหน้าที่การท างานท่ีเหมาะสมความมั่นคงของงาน 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิดและ
ปลายเปิดเพื่อสอบถามถึงแรงจูงใจโดยที่ส่งผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิค อยุธยา จ ากัด โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ 
ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์ท างาน โดยเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค 
แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจปัจจัยค้ าจุน 14 หัวข้อ ได้แก่ 1) การสัมฤทธิ์ผลของงาน 2) การ
ยอมรับนับถือจากผู้อื่น 3) ลักษณะงานท่ีเหมาะสม 4) ความรับผิดชอบในงาน 5) มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า 6 การ
เจริญเติบโตในองค์กร 7) มีนโยบายและการบริหารงาน 8 )มีการสอนงานอย่างเหมาะสม 9) สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 10) สัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างาน 11) ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 12) ไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัว 13)  
มีหน้าที่การท างานท่ีเหมาะสม และ 14) ความมั่นคงของงาน 

125



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ลักษณะของแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) มี 
5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    5  หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับมากที่สุด 
    4  หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับมาก 
    3  หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง 
    2  หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับน้อย 
    1  หมายถึง  มีแรงจูงใจในระดับน้อยที่สุด 
   เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการแปลความหมาย 
  ดังนั้น ในแต่ละระดับสามารถแบ่งคะแนนค่าเฉล่ียออกได้เป็น 5 ระดับ ได้ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ซึ่งมีลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-ended question)
จ านวน 2 ข้อ 
 การจัดท าข้อมูล  
 เมื่อได้แบบสอบถามคืนกลับมาแล้วผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ ต่อไปนี้ ได้แก่ 
  1. ก าหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม 
  2. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขออนุญาตจากผู้จัดการท่ัวไป บริษัท
พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัดเพื่อขอนุญาติเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
  3. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด 
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับมาจ านวน 297 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ที่สมบูรณ์แล้วน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรม 
Computer ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้สถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับแรงจงใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
   2.1 ตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ผู้วิจัยใช้การทดสอบสถิติ t-test (Independent)  
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   2.2 ตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติ F test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันจะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธี ของเชฟเฟ 
(Scheffe’s method) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา 
จ ากัด สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนทั้งส้ิน 297 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 36-50 ปี รอวุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
สถานภาพสมรส สมรส รายได้ต่อเดือน10,001-15,000 บาท ระดับต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ประสบการณ์
ท างาน 6-10 ปี  
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับของแรงจูงใจของพนักงานบริษัทพานาโซนิค อยุธยา จ ากัด 
 ปัจจัยจูงใจ พบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
อยุธยา จ ากัด 
  1. ด้านการสัมฤทธิ์ผลของงาน โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัดด้านสัมฤทธิ์ผลของงาน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65   
  2. ด้านการยอมรับนับถือจากผู้อื่น โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัดด้านการปฏิบัติการโดยภาพรวมพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65  
  3. ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัดด้านลักษณะงานที่เหมาะสม พบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.67  
 ปัจจัยค้ าจุน พบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท  พานาโซนิค แมนูแฟคเจอ 
ริ่งอยุธยา จ ากัด 
  1. ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน โดยภาพรวมพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71  
  2. ด้านลักษณะงานท่ีเหมาะสม โดยภาพรวมพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ด้านลักษณะงานที่เหมาะสมพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49  
  3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานโดยภาพรวมพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จ ากัด ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71  
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาที่พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง 
ในด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนทั้ง 2 ด้าน โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟค
เจอริ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของคณุภาพของสินค้าจากประชาชนโดยทั่วไปมาอย่างยาวนาน การบริหารงานในแตะ
ละหัวข้อค่อนข้างได้รับผลตอบรับไปในทางที่ดี ในอนาคตตลาดการผลิตยังมีแนวโน้มที่จะเจริญก้าวหน้า พนักงานของ
บริษัทได้มีการเลื่อนต าแหน่งปรับค่าจ้างและสวัสดิการในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องตลอดจนพนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายของแต่ละหน่วยงานโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังแนวคิดของ FredrichHerzergซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก แหลมภู่ (2558 : บทคัดย่อ) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจ ากัด (มหาชน)มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี ทองอยู่ (2556: บทคัดย่อ)ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท เคทีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ ากัด (มหาชน)พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา ค ามาก (2555: บทคัดย่อ) แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ เอี่ยมสะอาด. (2553) แรงจูงใจในการท างานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จ ากัด อ าเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่าแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
  2. ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันสมมุติฐาน
เพื่อการทดสอบใช้สถิติ t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) มีระดับนัยส าคัญดังนี้ ลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่ต่างกันจะมีปัจจัยด้านการท างาน ด้านการได้รับยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม 
ด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน ส่วน เพศ ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในด้านโอกาสและความเจริญก้าวหน้า 
ด้านการเจริญเติบโตแตกต่างกันและในภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในด้านความส าเร็จในการ
ท างาน ด้านได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสและความ
เจริญก้าวหน้า ด้านการเจริญที่ไม่แตกต่างกัน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
   ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เงินเดือน ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านการยอมรับนับถือและด้าน
การเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกัน ส่วนเงินเดือนที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะ
งานที่เหมาะสม ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสและความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านความส าเร็จในการ
ท างานและด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม ด้านความรับผิดชอบด้านโอกาสและความ
เจริญก้าวหน้า ด้านการเจริญที่ไม่แตกต่างกัน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
   ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสและความเจริญก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ีเหมาะสมที่แตกต่างกันและ
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

128



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมละด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับต าแหน่ง ที่แตกต่างกันและในด้านนโยบายและการบริหารงาน 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
   ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านการปกครองบังคับ
บัญชาไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกันและในด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
   1. สมมุติฐานเพื่อการทดสอบใช้สถิติการเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparisons) 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน โดยเปรียบเทียบตามเงินเดือน โดย
ทดสอบ Scheffe พบว่า กลุ่มเงินเดือนต่ ากว่า 10,001-20,000 บาท มีปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันกับกลุ่มเงินเดือน 
20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.65 
   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบตาม
ระดับการศึกษา โดยทดสอบ Scheffe พบว่า กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันกับ
กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.47 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา 
โดยทดสอบ Scheffe พบว่า กลุ่มสภาพโสด มีปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันกับกลุ่มสถานภาพสมรส อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.28 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอ
ริ่ง อยุธยา จ ากัด นั้น ผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอแนวทางเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี ้
   1. ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้า ควรจัดให้มีโครงสร้างการปรับต าแหน่งให้มีเพดานที่กว้าง  ไม่
ตันในทุกต าแหน่ง และควรประเมินผลอย่างยุติธรรม มีข้อก าหนดที่ชัดเจน พนักงานทราบถึงรายละเอียดของการ
ประเมินผล 
   2. ด้านสวัสดิการ ควรจัดให้มีการปรับเงิน ค่าต าแหน่ง เบี้ยขยัน ค่าอาหาร ค่ารถ ค่า
รักษาพยาบาล ค่ากะให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการและพนักงานส านักงาน ให้มีมากขึ้นไม่ห่างจากระดับหัวหน้า
งานมากนัก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานกับพนักงานท่ีมีจ านวนสัดส่วนมากในบริษัท 
   3. ต าแหน่งงาน ควรปรับโครงสร้างเงินทักษะ ของหน่วยงานวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้น เพื่อสามารถแข่งกับตลาดภายนอกได้ เพราะจะท าให้พนักงานดังกล่าวมีใจรักในองค์กร และจะท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และไม่เกิดปัญหาการลาออกที่เกิดขึ้นทุกปี 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอ
ริ่ง อยุธยา จ ากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
   1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) 
   2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพนักงานของบริษัทพานาโซนิค ในกลุ่มโรงงานอีก 10 โรงงาน 
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NBUS014: ปจจยัท่ีสงผลตอการจดัเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 
AFFECTING FACTORS TOWARD TAX COLLECTION OF KHLONG SAM SUB-DISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION KHLONG LUANG DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE 
 
รัตติกาล  โสวะภาส 1   ดร.พงษศักด์ิ เพชรสถิตย 2 
1 นักศึกษา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี2) เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ 3) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อปรับใชในอนาคต กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา ไดแก ประชาชนที่ย่ืนแบบชําระภาษีและมีช่ือปรากฏในบัญชีผูแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน, 
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายประจําป 2558 เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 346 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 
1970) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, เปรียบเทียบการทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุต้ังแต 41-50 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณการทํางานต้ังแต 4-5 ป และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท  
2) ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา ปจจัยที่มีระดับสูงสุดคือ ปจจัยดานการส่ือสารการประชาสัมพันธและการบริการ รองลงมาคือ ปจจัย
ดานการจัดเก็บภาษี ปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี และปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการ
เสียภาษี ตามลําดับ และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการ
จัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม โดยจําแนกตามอายุและรายไดเฉล่ีย พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนจําแนกตามสถานภาพสมรสและประสบการณการทํางานพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผล, การจัดเก็บภาษี 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) Study affecting factors toward tax collection of Khlong Sam Sub-
District administrative Organization Khlong Luang District, Pathum Thani Province, 2) Compare to 
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affecting factors toward tax collection of Khlong Sam Sub-District administrative Organization Khlong 
Luang District, Pathum Thani Province, and 3) Design guidelines for tax collection of Khlong Sam Sub-
District administrative Organization Khlong Luang District, Pathum Thani Province in the future. The 
simple groups were people though income tax and found name in the list of tax for building and land tax 
payment, local development tax, and signboard tax on 2015 of Khlong Sam Sub-District administrative 
Organization Khlong Luang District, Pathum Thani Province sample was 346 personnel were selected by 
(Stratified Random Sampling) Regarding Krejcie and Morgan (Krejcie; & Morgan. 1970) determining 
sample size. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using percentage, 
mean, and Standard Deviation. In addition, research compares and tests the difference of mean with t-
test and One-Way Analysis of Variance by pair to Scheffe’s test. 
 The results were as follows: 
 1. The most sample persons are men between 41-50 years old have marital status, obtained 
Bachelor degree, earned income between 10,001-20,000 Baht per month, and have experience of  work 
4-5 years. 
 2. The affecting factors toward tax collection of Khlong Sam Sub-District administrative 
Organization Khlong Luang District, Pathum Thani Province as a whole showed that average is low. When 
considering levels, the result was that The Communication, Public Relations and Services factor are 
highest average; the follow-on impacts were from tax collection, the documents submission for tax and 
knowledge about tax rules and regulations of tax, respectively. 
 3. Hypothesis is test revealed to compare found difference of  affecting factors toward tax 
collection of Khlong Sam Sub-District administrative Organization Khlong Luang District, Pathum Thani 
Province which classified by age and average income was the difference are statistically significant  at 
.01 level, which classified by gender and education was the difference are statistically significant at .05 
level and which classified by marital status, experience of work was the difference are statistically 
significant at .01 level and statistically significant  at .05 level. 
 
Keywords: Affecting Factors, Tax collection 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยการปกครองที่ใกลชิดที่สุดกับประชาชน มีภารกิจสําคัญพื้นฐานอีก
หลายประการ ไดแก การสรางถนน ทางระบายน้ํา ตลาด การรักษาความสะอาด การชวยเหลือคนชรา คนพิการ และคน
ดอยโอกาส การอนุรักษส่ิงแวดลอม ศึกษาอนามัยและการปองกันโรคติดตอ การจัดสวัสดิการสังคม ซ่ึงภารกิจเหลานี้
ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา จึงมีผลทําใหตองมีทรัพยากรในการบริหารหรืองบประมาณมากย่ิงขึ้นตลอดเวลาดวย 
การขยายรายไดขององคการบริหารสวนตําบล จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจ
และรายจายเพิ่มขึ้น (แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. 2545: 1-5) 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 74 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจและบทบาทในการหารายไดเปนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่มาแหงรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดแก พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่, พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน, พระราช-
บัญญัติภาษีปาย, อากรฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดมาจากการฆาสัตว  ความสามารถในการจัดเก็บรายไดถือ
เปนมาตรฐานที่สําคัญอยางย่ิงที่จะสามารถผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลพึ่งตนเองได ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีที่ดี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดรายได
ที่จะนําไปพัฒนาทองถ่ินใหไดมากที่สุด เพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากสวนกลาง สรางเอกภาพความม่ันคงในการ
ปกครองตนเองตามหลักกระจายอํานาจ (กรมการปกครอง. 2542: 234) 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเขตพื้นที่การปกครอง 48 
ตารางกิโลเมตร หรือ 30,000 ไร มีระบบในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีทีดี่ และสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล มีความชัดเจนในการรับผิดชอบตอภาษีที่จัดเก็บที่ดี และมีความพรอมดานบุคลากรที่
ชวยกันทําหนาที่รับผิดชอบในดานการจัดเก็บภาษีหรือรายไดดังกลาว แตก็ยังคงประสบกับปญหาหลายดาน ไดแก 
ปญหาดานประชาชนขาดการมีสวนรวมในการดําเนินการและขาดความรูในเร่ืองของการชําระภาษีดานตางๆ สงผล
ใหมีการจัดเก็บภาษีไดลาชาเกินระยะที่กําหนด ไมเปนปจจุบัน ผลที่ตามมา คือ ผูเสียภาษีตองเสียเงินเพิ่ม (คาปรับ), 
ปญหาดานขอมูลในการบริหารการจัดเก็บภาษีหรือขอมูลภาษีไมครบถวน, ปญหารายไดจากการจัดเก็บภาษีไม
สมํ่าเสมอ โดยโครงสรางรายไดในชวงระยะเวลา 3 ป ยอนหลัง ซ่ึงไดแก ปงบประมาณ 2556, 2557 และ 2558 พบวา 
รายไดที่จัดเก็บเองของทองถ่ินนั้นสวนใหญมาจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเปนภาษีที่
จัดเก็บจากส่ิงปลูกสรางหรืออาคารพาณิชยตางๆ หากพื้นที่ทองถ่ินใดมีลักษณะเปนพื้นที่เศรษฐกิจหรือมีสถาน
ประกอบการเปนจํานวนมาก ทองถ่ินนั้นก็มักจะสามารถที่จะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไดมากเชนเดียวกัน โดย
โครงสรางรายไดขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม จากการรวบรวมสถิติของกรมการปกครองสวนทองถ่ิน ในป 
พ.ศ. 2556-2558 สามารถพิจารณาไดจากตารางดังนี ้
 
ตาราง 1 รายไดการจัดเก็บขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม จําแนกตามปงบประมาณ 
 

รายไดจัดเก็บเองแตละประเภท 
รายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง (บาท) 

2556 2557 2558 
องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม    
ก. หมวดภาษีอากร   6,325,560.83   7,316,455.91   6,842,487.83 
    (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   5,133,143.00   6,072,127.00   5,535,200.00 
    (2) ภาษีบํารุงทองที่     200,887.83     244,011.91     309,939.83 
    (3) ภาษีปาย     991,530.00   1,000,317.00     997,348.00 
ข. หมวดคาธรรมเนียม   2,659,183.90   2,746,921.86   3,898,746.13 
ค. สาธารณูปโภค/พาณิชย   6,945,360.00   7,059,920.00   7,040,250.00 
ง. หมวดรายไดอื่นๆ   3,085,639.99   2,642,439.04   1,504,687.99 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 19,015,744.72 19,765,736.81 19,286,171.95 
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 หากเปรียบเทียบสัดสวนรอยละของการเพิ่ม/ลด รายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง จํานวน 3 ป ยอนหลัง คือ 
ต้ังแตปงบประมาณ 2556-2558 ของพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม สามารถสรุปได คือ องคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม ป 2556 มีรายไดที่จัดเก็บเองจํานวน 19.02 ลานบาท ป 2557 จํานวน 19.76 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 3.90 และป 2558 จํานวน 19.29 ลานบาท ลดลงจากเดิมรอยละ 2.43 ทั้งนี้แสดงใหเห็นไดวาโดยรวม
เฉล่ีย 3 ปยอนหลัง พบวามีรายไดที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นไมสมํ่าเสมอ 
 สะทอนใหเห็นวาในภาพรวมของการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสามประสบความ 
สําเร็จเทาที่ควร แตก็ยังไมสมํ่าเสมอในแตละป ดวยเหตุนี ้ผูศึกษาในฐานะที่เปนประชากรที่อาศัย และเสียภาษีอยูใน
พื้นที่ตําบลคลองสาม จึงมีความสนใจและตองการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทําการศึกษาการจัดเก็บภาษี และปจจัยที่สงผลตอ
การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม เพื่อทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีของขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และนําไปพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี หมายถึง เหตุอันเปนทางใหเกิดผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงประกอบดวย ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลของผูเสียภาษี และปจจัยดาน
หลักเกณฑและการบริการ ซ่ึงประกอบดวย 1) ปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี 2) 
ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี 3) ปจจัยดานการส่ือสาร การประชาสัมพันธและการบริการ และ 4) ปจจัยดานเอกสารการ
ย่ืนแบบภาษี 
 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล บุคคลที่ย่ืนแบบชําระภาษีและมีช่ือปรากฏใน
บัญชีผูแจงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 ผูเสียภาษ ีหมายถึง บุคคลที่ย่ืนแบบชําระภาษีและมีช่ือปรากฏในบัญชีผูแจงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 การจัดเก็บภาษี หมายถึง การจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเอง 
เพื่อเปนรายไดในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยไมตองนําสงรัฐบาล จัดเก็บไดเทาใดใหเปนรายไดขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ซ่ึงในการจัดทําสารนิพนธนี้ จําแนกเปน 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2) ภาษีบํารุงทองที่ และ 3) 
ภาษีปาย 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม หมายถึง หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น
ภายใตนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการ
พัฒนาตําบลในดานตางๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวไดดวยตนเอง ในที่นี้ หมายถึง องคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 2. ทําใหทราบขอเสนอแนะและแนวทางเพื่อนําไปใชในการวางแผน และการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม
ในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 3. ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
มา 4 ประเด็นหลัก อันประกอบดวย 1) แนวคิด ทฤษฎีดานการจัดเก็บภาษี 2) แนวคิด ดานการกระจายอํานาจการ
ปกครองสูทองถ่ิน 3) บริบทขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม และ 4) แนวคิด ทฤษฎีดานการติดตอส่ือสาร การ
ประชาสัมพันธและการบริการ 
 จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อใหเขากับบริบทขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ีรวมส่ีดาน คือ ดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี ดาน
การจัดเก็บภาษี ดานการส่ือสาร การประชาสัมพันธและการบริการ และดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี แลวมาสรุปเปน
กรอบแนวคิดใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ผูเสียภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่มีปจจัยสวน
บุคคลตางกัน สงผลตอการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนที่ย่ืนแบบชําระภาษีและมีช่ือปรากฏใน
บัญชีผูแจงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ประจําป 2558 เฉพาะองคการ
บริหารสวนตําบลคลองสาม จํานวน 3,160 คน (องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน,ี รายงานขอมูลผูเสียภาษ ีประจําป พ.ศ. 2558 งานพัฒนารายได, กองคลัง. 2558) 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่ย่ืนแบบชําระภาษีและมีช่ือปรากฏใน
บัญชีผูแจงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ประจําป 2558 ที่มาใชบริการเสีย
ภาษีของเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม กําหนดกลุมตัวอยาง (Samples Size) โดยการเปดตารางสําเร็จของ 
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวนทั้งส้ิน 346 คน 
  3. วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 
346 คน โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนที่ย่ืนแบบชําระภาษีและมีช่ือปรากฏในบัญชีผูแจงรายการ เพื่อ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายของเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

ปจจัยสวนบุคคล (ผูเสียภาษี) 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประสบการณการทํางาน 
6. ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
ปจจัยดานหลักเกณฑและการบริการ 
1. ปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ 
    การเสียภาษี 
2. ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี 
3. ปจจัยดานการส่ือสาร การประชาสัมพันธ 
    และการบริการ 
4. ปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี 
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 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ้นมา โดยทําการศึกษาจากวัตถุประสงคการ
วิจัย (Objectives) และกรอบแนวคิดการวิจัย (Conception Framework) รวมทั้งจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของของ
ผูอื่น นํามาเปนแนวทางในการสรางคําถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามจะมี
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) และ
แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) โดยแบงคําถามออกเปน 3 สวน ดังนี ้
   สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูเสียภาษีที่มาเสียภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และระดับรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
   สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑการเสียภาษ ี2) ดานการจัดเก็บภาษี 3) ดานการส่ือสาร การประชาสัมพันธและการบริการ และ 4) ดาน
เอกสารการย่ืนแบบภาษี  ลักษณะของขอคําถามที่สรางขึ้นเปนคําถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) 
และมีมาตรวัดตามแบบของ ลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมี
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
    คะแนน ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษี 
     5  มากที่สุด 
     4  มาก 
     3  ปานกลาง 
     2  นอย 
     1  นอยที่สุด 
    จากนั้นรวบรวมคะแนนที่ไดทั้งหมดเพื่อวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม โดยการหาคาเฉล่ีย ทั้งในภาพรวม รายดานและเปนรายขอ โดยใชสูตรการ
คํานวณชวงกวางของอันตรภาคช้ัน (Range) ของ เบสท (Best. 1981) ดังนี้ 
 
 
 
    เกณฑในการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถามมีความหมายปรากฏแตละระดับ ดังนี้ 
     คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีมากที่สุด 
     คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีมาก 
     คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีปานกลาง 
     คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีนอย 
     คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีนอยที่สุด 

อันตรภาคช้ัน (Range) = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

จํานวนระดับ = 5 - 1 
5 

= 0.80 
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   สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaire) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
นําเรียนนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัยและแจกแบบสอบถาม 
  2. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
  3. ทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเองไปยังกลุมตัวอยาง โดยรับแบบสอบถามกลับคืนทั้ง 356 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 
  4. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ภายหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามไดครบตามจํานวนแลว ผูศึกษาจะไดนําแบบสอบถาม
ทุกฉบับ มาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ดังนี้ 
   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับ
ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีของกลุมตัวอยาง ไดแก 
    2.1 ตัวแปรที่มี 2 กลุม ไดแก เพศ ผูวิจัยใชสถิติ t-test (Independent Sample t-test 
    2.2 ตัวแปรที่มี 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การทํางาน และระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) และกําหนดระดับความเช่ือม่ันที่ .05 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธ ีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศเปนเพศชาย  
มีอายุต้ังแต 41-50 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณการทํางานต้ังแต 4-5 ป และมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 
  พบวา ภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีระดับปจจัยที่สงผลสูงสุด คือ 
ปจจัยดานการส่ือสารการประชาสัมพันธและการบริการ รองลงมาคือ ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี ปจจัยดานเอกสาร
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การย่ืนแบบภาษี และปจจัยดานกฎระเบียบภาษี หลักเกณฑการเสียภาษีตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
ปรากฏผล ดังนี้ 
  2.1 ดานปจจัยดานความรูเก่ียวกับ กฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษีของผูเสียภาษี ภาพรวม 
อยูในระดับนอย เม่ือวิเคราะหเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉล่ียมากไปนอย 3 อันดับ คือ ความรูในขั้นตอน 
วิธีการย่ืนภาษีของผูเสียภาษี รองลงมาคือ ความรูในดานการขอผอนชําระภาษี เงินเพิ่ม การอุทธรณภาษี การขอคืน
เงินคาภาษี และบทกําหนดโทษ ของผูเสียภาษี และความรูถึงรายการทรัพยสินที่จะตองชําระภาษ ีของผูเสียภาษี สวน
ขอที่สงผลนอยที่สุดคือ ความรูดานแบบฟอรมที่ใชประกอบการย่ืน และความรูเร่ืองกําหนดระยะเวลาในการเสียภาษี 
ของผูเสียภาษ ี
  2.2 ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 
   ภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือวิเคราะหเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉล่ียมากไปนอย 3 
อันดับ คือ จัดใหมีการออกบริการรับชําระภาษี นอกสํานักงาน รองลงมาคือ จัดใหมีการออกบริการรับชําระภาษีนอก
สํานักงาน สวนขอที่สงผลนอยที่สุดคือ การจัดเก็บภาษีที่ถูกตอง แมนยํา และนาเช่ือถือ 
  2.3 ดานปจจัยดานการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และการบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม สูผูเสียภาษ ี
   ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะหเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉล่ียมากไป
นอย 3 อันดับ คือ การออกหนวยประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบกอนมีการชําระภาษีดวยชวงเวลาที่เหมาะสม 
รองลงมาคือ การแจงขาวประชาสัมพันธดวยเสียงตามสายและการจัดทําแผนพับ โปสเตอร เชิญชวน เพื่อใหไปชําระ
ภาษ ีสวนขอที่สงผลนอยที่สุดคือ เจาหนาที่รับชําระภาษีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไม
รับประโยชนในทางมิชอบ 
  2.4 ดานปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี 
   ภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือวิเคราะหเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉล่ียมากไปนอย 3 
อันดับ คือ เอกสารที่ใชย่ืนแบบภาษีมีความเขาใจงาย ไมซับซอน รองลงมาคือ เอกสารที่ใชย่ืนเสียภาษี ในการกรอก
ขอมูลไมมาก สวนขอที่สงผลนอยที่สุดคือ มีการจัดทําแผนผังทางเดินเอกสารไวอยางชัดเจน เขาใจงาย 
  จากผลการศึกษาจึงทําใหทราบวาปจจัยดานที่สงผลในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม มากที่สุด คือ ปจจัยดานการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และการบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม สูผูเสียภาษ ีซ่ึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหรายไดในการจัดเก็บภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสามลดลง 
จึงควรที่จะหาแนวทางเพื่อปรับปรุง ดานการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม สูผูเสียภาษี อันจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม ใหไดดีย่ิงขึ้น 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางผูเสียภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน สงผลตอการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกัน 
  3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอ
การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดยพบความแตกตางกันในปจจัยดานเอกสารการ
ย่ืนแบบภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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  3.2 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีปจจัยที่สงผล
ตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดยพบความแตกตางกันในปจจัยดานการจัดเก็บ
ภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
  3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรส
ตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดยพบความแตกตางกัน
ในปจจัยดานการส่ือสาร การประชาสัมพันธและการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดานความรู
เก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี และปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษ ี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
  3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดยพบความแตกตางกัน
ในปจจัยดานการจัดเก็บภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
  3.5 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางที่ มี
ประสบการณการทํางานตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน 
โดยพบความแตกตางกันในปจจัยดานการจัดเก็บภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบความแตกตางกันใน
ปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี ปจจัยดานการส่ือสาร การประชาสัมพันธและการ
บริการ และปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.6 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับ
รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดย
พบความแตกตางกันในปจจัยดานความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี ปจจัยดานการส่ือสาร การ
ประชาสัมพันธและการบริการ และปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อภิปรายผลดังนี ้
  1. ดานปจจัยดานความรูเก่ียวกับ กฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษ ีของผูเสียภาษี ภาพรวมอยูใน
ระดับนอย เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอความรูในขั้นตอน วิธีการย่ืนภาษี ของผูเสียภาษี เปนรายขอที่สงผลตอการ
จัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม มากที่สุด อาจเนื่องมาจากกฎระเบียบของภาษีสวนทองถ่ินมี
มาก ผูเสียภาษีตองมีความรู และทําความเขาใจในกฎหมาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปกาศิต  เจิมรอด (2552) 
ไดทําการศึกษาเร่ืองปญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ผลกาศึกษาพบวา 
การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ยังไมมีความเหมาะสม และเปนธรรม
ตามสภาพและทําเลของที่ดินในแตละแหง เพราะบทบัญญัติในสวนของหลักเกณฑการประเมินราคาที่ดิน โรงเรือน
และส่ิงปลูกสรางอื่นของกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นยังไมมีความชัดเจนเปนการเปดโอกาสใหพนักงานเจาหนาที่ใช 
ดุลยพินิจในการประเมิน โดยกฎหมายมิไดกําหนดหลักเกณฑที่แนนอนไว อีกทั้งพนักงานเจาหนาที่ผูประเมินสวน
ใหญเปนผูไมมีความรูความเช่ียวชาญในการประเมินราคาทรัพยสินซ่ึงถือเปนศาสตรแขนงหนึ่ง จึงจําเปนตองมี
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลทางดานการประเมินราคาทรัพยสินโดยตรง ทั้งยังขาดเคร่ืองมือในการประเมินราคาที่มี
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ประสิทธิภาพ ทําใหมูลคาทรัพยสินที่ใชเปนฐานภาษีนอยกวามูลคาที่แทจริง และไมเปนการสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพยที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ จากขอคนพบดังกลาว ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะใหยกเลิก
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 โดยใหใชราง
พระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสรางแทน อีกทั้งในภายภาคหนาควรมีกฎหมายวาดวยการประเมิน
อสังหาริมทรัพย โดยจัดต้ังสํานักงานกลางประเมินทรัพยสิน (Valuation Department) มีหนาที่ในการประเมินมูลคา
อสังหาริมทรัพยของเอกชน รวมทั้งการจัดระบบฐานขอมูล 
  2. ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 
   ภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายขอ พบวา การจัดใหมีการออกบริการรับชําระภาษี
นอกสํานักงาน เปนรายขอที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม มากที่สุด โดยแนวคิด
เก่ียวกับหลักการภาษีอากรที่ดี เร่ืองอํานวยความสะดวก และไมยุงยากใหแกผูเสียภาษีมากที่สุด (Simplicity) หาก 
ผูเสียภาษีมีความสะดวกในการชําระภาษีโดยไมตองเดินทาง จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีไดเปน
อยางดี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญชนิกส  ประพันธพร (2553) ศึกษาเร่ือง ปญหาและอุปสรรคในการ
บริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ของเทศบาลตําบลกําแพงแสน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิเคราะหพบวา สามารถกําหนดประเด็นปญหาและอุปสรรคได 2 สวน ดังนี้  
1) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปาย จะพบวามีปจจัย
ที่เก่ียวของ คือ โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคจาก 4 ดาน ไดแก ดานการจัดการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ 
และดานวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ และ 2) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปาย จะพบวามีปจจัยที่เก่ียวของ คือ โดยพิจารณาจากกระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บดวย 
4 ดาน ไดแก ดานสํารวจ ดานการประเมิน ดานการจัดเก็บ และดานการเรงรัดติดตาม 
  3. ดานปจจัยดานการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และการบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม สูผูเสียภาษ ี
   ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา การออกหนวยประชาสัมพันธแจงให
ประชาชนทราบกอนมีการชําระภาษีดวยชวงเวลาที่เหมาะสม เปนรายขอที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองสาม มากที่สุด โดยหลักการติดตอส่ือสาร ประชาสัมพันธที่ดีนั้น ก็เพื่อหวังใหไดรับผลประโยชน
ดานความรวมมือจากผูเสียภาษีไดชําระภาษีตรงเวลา ถูกตอง และครบถวน องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม  
จึงจําเปนตองพัฒนาดานการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และการบริการสูผูเสียภาษีใหมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธนากร  เกาะพนม (2554) ศึกษาเร่ือง ปจจัยการบริหารการคลังทองถ่ินที่มีความสัมพันธกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ขององคการบริหารสวนตําบล หนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูมี
หนาที่ในการชําระภาษี มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองฮี อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถเรียงลําดับความสําคัญตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานความรวมมือของผูมีหนาที่เสียภาษี ดานการใหบริการ ดานพนักงานสวน
ทองถ่ิน ดานการประชาสัมพันธ และดานความรูความเขาใจกฎหมายของผูเสียภาษี ตามลําดับ 
  4. ดานปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษี 
  ภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายขอ พบวา เอกสารที่ใชย่ืนแบบภาษีมีความเขาใจงาย  
ไมซับซอน เปนรายขอที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม มากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ สมฤทัย  มานิตย (2554) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถ่ินของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดสิงหบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองถ่ินของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดสิงหบุรี ภาพรวมทั้งหมด 5 ดาน สงผลกระทบอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีผลกระทบเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉล่ียมากไปนอย คือ ปจจัยดาน
ความรู เก่ียวกับ กฎ ระเบียบภาษีสวนทองถ่ินของผูเสียภาษี รองลงมาคือ ปจจัยดานเอกสารการย่ืนแบบภาษีบํารุง
ทองถ่ิน ปจจัยดานการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถ่ิน ปจจัยดานการบริการและประชาสัมพันธ และปจจัยดานความรู
เก่ียวกับกฎ ระเบียบภาษีสวนทองถ่ินของเจาหนาที่พนักงาน ตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ควรเพิ่มการส่ือสาร การประชาสัมพันธและการบริการผูเสีย
ภาษีในการเสียภาษีอยางทั่วถึง เพื่อสงเสริมใหผูเสียภาษีในพื้นที่ตําบลคลองสามไดชําระภาษีตรงตามเวลา และมี
ความสะดวกในการชําระภาษี เชน การจัดทําแผนพับแสดงรายละเอียดและกําหนดเวลาในการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย รวมถึงหนังสือแจงใหทราบลวงหนาเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษี จัดสง
ใหแกผูเสียภาษีใหไดรับทราบอยางทั่วถึง การแจงประชาสัมพันธการรับชําระภาษีผานเสียงตามสายหมูบานเปน
ประจํากอนมีการจัดเก็บภาษ ีการติดปายประชาสัมพันธการชําระภาษีใหผูเสียภาษีทราบในที่เปดเผย มองเห็นไดงาย 
และชัดเจน และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน ซ่ึงจะเปนการเพิ่ม
ชองทางในการเขาถึงผูเสียภาษีดวยการแจงประชาสัมพันธทางส่ือออนไลน เชน Email Facebook Instragram 
Twitter เปนตน 
  2. องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ควรกําหนดระยะเวลาที่แนนอนและกําหนดสถานที่ให
ชัดเจน กรณีที่มีการบริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ราชการ เพื่อไมใหผูเสียภาษีเกิดความสับสน และการจัดเก็บภาษี
จะรวดเร็ว ไมลาชา รวมถึงการการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชําระภาษีในองคการบริหารสวนตําบลคลองสามใหเปน
สัดสวน สะดวกตอผูเสียภาษีที่มาชําระภาษี 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 
   1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพดานการส่ือสารและประชาสัมพันธ เพื่อความเปน
เลิศในการจัดเก็บภาษีขององคกรทองถ่ินตอไป 
   2. ควรมีการศึกษาถึงการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหาร
องคการเพื่อใหทราบถึงความพอเพียงในดานตางๆ ขององคการ 
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NBUS015: แรงจงูใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โรงพิมพ
ตะวันออก จาํกัด (มหาชน) 
MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING OPERATION OF EMPLOYEES: EASTERN PRINTING 
PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ธันยธรณ  ฤทธิ์ก่ิง 1   ดร.วัชระ  คําเขียว 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) 3) เพื่อเสนอแนะแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรของบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
อําเภอหลักส่ี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 175 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการทดสอบรายคูโดยวิธ ีและทดสอบเปนรายคูดวย
วิธีของ (Least-Significant Different (LSD) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-45 ป มีสถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อยูในแผนกบายเดอร่ี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-15,000 บาท 
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต้ังแต 21-25 ป ขึ้นไป 2) ปจจัยจูงใจ พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความสําเร็จในหนาที่ รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการเจริญเติบโต และดานความกาวหนามีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 3) 
ปจจัยคํ้าจุน พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ดานผลประโยชนตอบแทน ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง ดาน
สภาพชีวิตสวนตัว ดานนโยบายและการบริหาร ดานเงินเดือน และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีระดับ
แรงจูงใจนอยที่สุด 4) ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามเพศตางกันมีแรงจูงใจที่
สงผลตอการปฏิบัติงานในเร่ืองปจจัยจูงใจ ไมแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 
ตําแหนงของพนักงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
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Abstract 
 The objectives of this study were to study the participation of operating employees, to compare 
the motivation affecting performance of operating employees with separating as personal factors and to 
suggest the motivation affecting performance of operating employees in Eastern Printing Public Company 
Limited. Population and sample group were the operating employees of this company in Laksi district of 
Bangkok for the total of 175 people. Questionnaire was used as a data collection instrument. The 
statistical methods used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, Standard Deviation, 
T-test, F test and multiple comparisons with Least-Significant Different (LSD). 
 The results of this research found that: 
 The majorities of respondents were female and age between 31-40 years old. They were education 
level in senior high school/vocational certificate degree, married status and monthly income between 
10,001-15,000 baht. Most positions were the bindery position and work period between 21-25 years. 
 Operating employees of Eastern Printing Public Company Limited had overall work motivation both 
motivation factor and maintenance factor ranked in the medium level with highest success at work level. 
 From the comparison of motivation affecting performance of operating employees of this 
company, it could be categorized as personal factors as follow as work motivation was not different in 
gender aspect but the work motivation was different in age, education, married status, monthly income 
position and work period aspects with statistically significant lower level of 0.05. 
 
Keywords: - 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตลอดป พ.ศ. 2558 มีการชะลอตัวตลอดทั้งป เศรษฐกิจโดยทั่วไปยัง
ไมดีขึ้นแนวโนมป พ.ศ. 2559 คาดวาเศรษฐกิจไทยนาจะมีการปรับตัวดีขึ้นจากป พ.ศ. 2558 เนื่องจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกและภาคการสงออกที่คาดวานาจะกลับมาขับเคล่ือนเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตลอดจนภาคเอกชนจะไดรับการ
สนับสนุนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ราคาน้ํามันที่ยังมีแนวโนมอยูในระดับตํ่า การเขาสูยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประเทศไทยยังคงมีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางของอาเซียนในฐานะผูผลิตส่ิงพิมพใน
อุตสาหกรรมทุกประเภท (Print Supply) เนื่องจากอุตสาหกรรมการพิมพในปจจุบันไดเขาสูชีวิตประจําวันของผูบริโภค
มากขึ้น อีกทั้งยังมีรูปแบบการพิมพที่แตกตางกันไปจากลักษณะเดิมอีกดวยตน จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่เขามีบทบาทสําคัญในยุคปจจุบัน ลูกคาบริษัทบางรายเปล่ียนชองทางการนําเสนอผลิตภัณฑเปนแบบดิจิทัลคอนเทนต
ผานชองทางเว็บไซต ผานชองทางอิเลคทรอนิกสหรือทาง Social Media ตางๆ จึงสงผลใหบริษัทฯมียอดส่ิงพิมพ
ประเภทนี้นอยลง จึงตองมีการวางแผน มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อรับมือกับความเส่ียงและ
ความสามารถในการแขงขันของตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยการใชขอมูลส่ือสาร เทคโนโลยี วิสัยทัศนของผูบริหาร 
การบริหารจัดการและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 จากการปรับตัวดังกลาวทําใหบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่ทําธุรกิจเก่ียวกับ
การพิมพส่ิงพิมพทั่วไป ต้ังแตขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ โดยทํางานในรูปแบบบริการแบบครบวงจร One-Stop Service 
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนเปนผูนําในธุรกิจการพิมพช้ันนําของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย โดยยึดหลักความ
ซ่ือสัตย ซ่ือตรง มีความยุติธรรมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม จากการที่ตองดําเนินการผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง 
จึงถูกจัดวาเปนประเภทอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะดานพนักงานที่ปฏิบัติงานจําเปนตองเปนการเรียนรูและฝกอบรม 
เพื่อใหเกิดความรูความสามารถในการทํางานซ่ึงพนักงานที่มีประสบการณถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาขององคกร และ
ตองการที่จะรักษาไวในองคกร (รายงานประจําปบริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน). 2558: 45-46) แนวทาง
อันเปนทางออกของปญหาเพื่อกอใหเกิดแจงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเร่ิม ซ่ึงจะสงผลใหสามารถบรรลุ
เปาหมายขององคกรได หากมีการละเลยในการสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ก็ยอมทําใหพนักงานขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และอาจจะทําใหเกิดการแสดงออกในหลายรูปแบบ เชน การลาออก สถิติการขาดงานบอย 
ลาปวย การทํางานไมเต็มที่ สรางผลงานไดนอยหรือผลงานไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ซ่ึงยอมกอใหเกิดผลเสียตอ
องคกรและบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มคาใชจาย เชน ในคัดเลือกสรรหาพนักงานใหม ฝกอบรมพนักงานใหม 
การบริหารจัดการที่ดีเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย ผูบริหารจะตองเขาถึงจิตใจของบุคคลากรที่มีอยูและสามารถแกปญหา
ที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากรไดเปนอยางที่นาพอใจ ซ่ึงการบริหารงานทรัพยากรมนุษยเปนงานเชิงพฤติกรรม ซ่ึงไมอาจ
คาดหวังไดเหมือนผลทางวิทยาศาสตรที่กฎเกณฑแนนอนตายตัว การบริหารงานทรัพยากรมนุษยเปนเร่ืองของการหา
บุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความตองการขององคกร เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นไดนําความรู ความสามารถที่มีอยู
มาบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนการบํารุงรักษาบุคลากรที่
มีความสามารถใหอยูกับองคกรไดนานที่สุด เพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคกร ดวยเหตุนี้ ผูบริหาร
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ตองดําเนินการแกไขปญหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ
อยางมีระบบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พนักงานจะปฏิบัติงาน
อยางมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ใหความรวมมือตอองคการในงานและกิจกรรมตางๆ ขององคการอยางเต็มใจ ตลอดจน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการเพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการอยูรวมกัน พรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการ
อยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ (จันจิรา  โสะประจิน. 2553: 2) 
 จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาในเร่ือง แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานรับปฏิบัติการบริษัท
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) อันจะเปนประโยชนตอองคการเปนอยางย่ิง นอกจากจะทําใหทราบถึงแรงจูงใจที่
สงผลตอการปฏิบัติงานแลวยังจะทําใหผูบริหารสามารถนําเอาไปวางแผนกลยุทธหรือกําหนดนโยบายที่ตอบสนอง
ตรงกับความตองการของพนักงานเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหผลการปฏิบัติงานขององคกรดีขึ้น 
และยังจะเปนขอมูลประกอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะสงผลทําใหองคกรมีศักยภาพในการแขงขันในระดับประเทศ
หรือในระดับโลก และยังจะเปนการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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 3. เพื่อเสนอแนะแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 บุคลากร หมายถึง พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 พนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานในสวนของระดับการปฏิบัติงานของบริษัท โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 ตําแหนงงาน หมายถึง หนาที่ความรับผิดชอบในบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ เปนปจจัยตางๆ ที่เปนส่ิงกระตุน หรือเปนแรงผลักดันจากความตองการ หรือ
ความคาดหวังตางๆ ที่ทําใหพนักงานทํางานมากขึ้นเปนการสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (ดาริน  ปฏิเมธีภรณ. 2556) ไดแก 
 ความสําเร็จในหนาที่ หมายถึง การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหนาที่แลวเสร็จตามเวลา รวมทั้ง
สามารถทํางานเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 
 การยอมรับนบัถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือทั้งจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือบุคคล
อื่นๆ ในดานความคิดเห็น ความสามารถ และการปฏิบัติงาน 
 ลักษณะของงานที่นาสนใจ หมายถึง ปริมาณงานที่เหมาะสม งานที่ทําเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
และลักษณะกระบวนงานชัดเจน 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน มีอํานาจตัดสินใจในงานที่
รับผิดชอบอยางเต็มที ่
 ความกาวหนา หมายถึง การไดรับมอบหมายงานความสามารถเพื่อมีโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง 
 การเจริญเติบโต หมายถึง การปฏิบัติงานจนบรรลุตามเปาหมาย การไดรับพัฒนาความรู ความรูและ
ทักษะจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดรับโอกาสในการพัฒนา ความรู ความสามารถ (ทัศนีย  เอี่ยมสะอาด. 2553) 
 แรงจูงใจดานปจจัยคํ้าจุนหรือองคประกอบคํ้าจุน (Hygiene Factor) เปนปจจัยที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอม
ในการทํางาน ทําหนาที่ในการปองกันไมใหคนเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก 
 เงินเดือน หมายถึง ส่ิงตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้นเปน
ที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน 
 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง ความมีสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจ
ซ่ึงกันและกันเปนอยางดี (ภานุวัฒน  ราชสมัคร. 2557) 
 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน หมายถึง ความสัมพันธระหวางพนักงานกับบุคลากรในหนวยงาน ไดแก 
ความไววางใจ ความสามัคคี ความชวยเหลือ 
 ผลประโยชนตอบแทน หมายถึง องคประกอบซ่ึงแสดงถึงคาตอบแทนของพนักงาน ไดแก สวัสดิการ  
คารักษาพยาบาล 
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 นโยบายและการบริหาร หมายถึง องคประกอบของนโยบายในการบริหารที่มีผลตอการทํางานของ
พนักงาน ไดแก ความชัดเจนของนโยบาย การนําไปปฏิบัติ ความรวดเร็ว 
 สภาพการทํางานและความม่ันคง หมายถึง องคประกอบเก่ียวกับการสภาพทํางาน ไดแก บรรยากาศใน
การทํางาน หองทํางาน ความสะดวกสบายในการทํางาน 
 สภาพชีวิตสวนตัว หมายถึง พนักงานรูสึกวาช่ัวโมงการทํางานไมไดกระทบตอชีวิตสวนตัว หมายถึง การ
สรางหรือเตรียมตัวใหมีภูมิคุมกันที่ดีเพื่อพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง หรือสถานการณทั้งหลายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกลดวยความไมประมาทของประชาชน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา เร่ือง แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท  
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใชแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ 
Frederick Herzberg ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1. ปจจัยจูงใจ 

1.1 ความสําเร็จในหนาที่ 
1.2 การยอมรับนับถือ 
1.3 ลักษณะของงานที่นาสนใจ 
1.4 ความรับผิดชอบ 
1.5 ความกาวหนา 
1.6 การเจริญเติบโต 

2. ปจจัยคํ้าจุน 
2.1 เงินเดือน 
2.2 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
2.3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
2.4 ผลประโยชนตอบแทน 
2.5 นโยบายและการบริหาร 
2.6 สภาพการทํางานและความม่ันคง 
2.7 สภาพชีวิตสวนตัว 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายไดตอเดือน 
6. ตําแหนง 
7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
จํานวนทั้งส้ิน 316 คน (ตามบัญชีประวัติของฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร โดยการเปดตารางสําเร็จของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) 
ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวนทั้งส้ิน 175 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก (Lottery method) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใช
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน ลักษณะแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับนอยที่สุด 
  เกณฑคาเฉล่ียในการแปลความหมาย 
  ดังนั้น ในแตละระดับสามารถแบงคะแนนคาเฉล่ียออกไดเปน 5 ระดับ ไดดังนี้ 
   คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
   คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมาก 
   คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด 
  ตอนที ่3 ขอเสนอแนะแนวทางการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานของบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) มีลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questions) 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ขั้นตอนการตรวจสุขภาพของเคร่ืองมือ มีดังนี ้
   1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา วารสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
แรงจูงใจ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถาม 
   2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปพบผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจคุณภาพความถูกตองและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และเพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
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โดยการหาคา IOC หลังจากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ได
ระดับคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เทากับ 1.00 
   3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช 
(try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเปาหมายแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถาม มาหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความ
เช่ือม่ันเทากับ 0.96 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันอยูในระดับที่มีคุณภาพ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documents) การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data) สําหรับใชในการวิเคราะห สังเคราะห ในเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ไดแก แนวคิดแรงจูงใจ แนวคิดความพึงพอใจในการทํางาน แนวคิดพฤติกรรม
การทํางาน วารสารทางวิชาการ งานวิจัย บทความการวิจัย รวมถึงขอมูลที่มีจาก นํามาประกอบในการศึกษาคร้ังนี ้
  2. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field research) ดวยวิธีการออกแบบแบบสอบถาม ทั้งแบบปลายปด 
(Close-ended questionnaire) และแบบปลายเปด (Open-ended questionnaire) เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 175 คน โดยไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 100.00 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพือ่อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและอธิบายคาของตัวแปร
แตละตัว 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก t-test และ One-way ANOVA เม่ือพบความแตกตาง
จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Least-Significant Different (LSD) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ปรากฏผล ดังนี้ 
  1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูที่ตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ต้ังแต 41-45 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-
15,000 บาท สวนใหญจะอยูในตําแหนงบายเดอร่ี และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต้ังแต 21-25 ป ขึ้นไป 
  2. ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
   ปจจัยจูงใจ พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท โรงพิมพตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดาน
ความสําเร็จหนาที่ รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการ
เจริญเติบโต และดานความกาวหนามีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 
   ปจจัยคํ้าจุน พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท โรงพิมพตะวันออก 
จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดาน
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ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ดานผลประโยชนตอบแทน ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง ดาน
สภาพชีวิตสวนตัว ดานนโยบายและการบริหาร ดานเงินเดือนและดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีระดับแรงจูงใจ
นอยที่สุด 
  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
   3.1 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดานสําเร็จใน
หนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการเจริญเติบโต 
ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชนตอบแทน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานสภาพชีวิตสวนตัวไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชูเกียรติ  ย้ิมพวง (2554) เร่ืองแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 
โรงงานปทุมธานี ที่มีเพศตางกันมีแรงจูงในที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนไมแตกตางกัน 
   3.2 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดานสําเร็จใน
หนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการเจริญเติบโต 
ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชนตอบแทน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับการวิจัยของ ปุณณภา  อมรปยะกิจ 
(2552) เร่ืองแรงจูงใจที่มีผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร: กรณีศึกษาศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ อายุที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน 
   3.3 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดาน
สําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานสภาพชีวิตสวนตัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูมรินทร  ทวิชศรี 
(2552) เร่ืองความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พรอคเตอรแอนดแกมเบิล แมนู
แฟคเจอร่ิง ดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน 
   3.4 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
ดานสําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3.5 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
ดานสําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดาพร  บุญเพ็ง 
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(2549) เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในบริษัททรีเฟส เทรดด้ิง จํากัดรายไดแตกตางกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตางกัน 
   3.6 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีตําแหนงที่ตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดานสําเร็จ
ในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ จุไรรัตน  โชติร่ืน 
(2554) เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม ตําแหนง
ที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 
   3.7 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
ดานสําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 
 
อภิปรายผล 
 สรุปผลจากการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท  
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยรวมทั้งสองปจจัย ไดแก ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง สามารถอธิปรายผลไดวา พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท โรงพิมพตะวันออกมีความเห็นวา การ
ปฏิบัติงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา มีความภาคภูมิใจในงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
มีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีสภาพแวดลอมในที่ทํางาน เชน แสงสวาง อุณหภูมิ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ไดการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และงานที่ไดรับมอบหมายชวย
เพิ่มพูนประสบการณและทักษะในงาน รวมทั้งมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตรงกับความรูความสามารถ องคกร
มีการสนับสนุนในการพัฒนาความรู เชน ฝกอบรม สัมมนา และที่สําคัญผูบังคับบัญชาเปดโอกาสไดใชความสามารถ
เฉพาะตนในการปฏิบัติงาน เกณฑการพิจารณาในการเล่ือนขั้น เงินเดือน ตําแหนงหนาที่เปนไปตามนโยบายของผูบริหาร 
ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญกอใหเกิดแรงจูงใจตอการปฏิบัติงาน เม่ือพนักงานมีการปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกร ย่ิงจะเปนการสงเสริมใหพนักงานเกิดขวัญและกําลังใจ อันสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลองตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ เฟรดเดอริค เฮอรสเบอรก (Frederick 
Herzberg) โดยเฟรดเดอริค เฮอรสเบอรก เห็นวา ปจจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีอยู 2 ปจจัย ไดแก 
ปจจัยจูงใจซ่ึงเปนปจจัยที่จะกระตุนใหคนทํางานแลวมีความรูสึกพอใจในงานที่ทําอยู เชน ความสําเร็จหนาที่ การ
ยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่นาสนใจ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาและความเจริญเติบโต และปจจัยคํ้าจุน ซ่ึงเปน
ปจจัยที่ปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เชน เงินเดือน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผลประโยชนตอบแทน นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางานและความม่ันคงและ
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สภาพชีวิตสวนตัว ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลานี้มิไดเปนแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น แตจะสงเสริมใหคนทํางานได
ปฏิบัติงานไดดวยความเรียบรอยและเปนการจูงใจภายนอกของงาน 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน
อยูในระดับปานกลาง 
  1. ดานความสําเร็จหนาที่ พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปฐมวงค  สีหาเสนา (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตําบลคายเนินวงศ 
ตําบลบางกะจะ อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก จึงกลาวไดวาการที่สามารถทํางานสําเร็จ
ตามที่ไดรับมอบหมายและความสําเร็จของงานเปนไปตามเปาหมาย มีความภูมิใจในงานที่ปฏิบัติงาน และมีความ 
พึงพอใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการทํางานใหสําเร็จเปนสงเสริมใหบุคคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
  2. ดานการยอมรับนับถือ พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง พบวา เม่ือมีปญหาเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานสามารถใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของเพื่อนรวมงานได สอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา  ระโส 
(2555) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาลัยราชภัฎนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาลัยราชภัฎนครสวรรคอยูในระดับปานกลาง 
  3. ดานลักษณะงานที่นาสนใจ พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงาน
แตละคนมีความรู ความสามารถที่แตกตางกัน รวมถึงมีความสนใจในลักษณะงานตามที่ตนเองถนัด หรืออาจจะเปน
งานที่ไมเคยปฏิบัติมากอนและกระตุนใหปฏิบัติงานใหมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เฉลิม  สุขเจริญ (2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
  4. ดานความรับผิดชอบ พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานมี
ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ และปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร  เทียมสุวรรณเลิศ (2533) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับมาก 
  5. ดานความกาวหนา พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะพนักงานไดรับ
การสนับสนุนจากองคการในการพัฒนาความรู ความสามารถดานการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและมีโอกาสในการ
เล่ือนตําแหนงและเงินเดือนตามความสามารถของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย  กองสัมฤทธิ์ (2557) ศึกษา
เร่ือง การศึกษาการบริหารจัดการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
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ในเขตอําเภอเมืองปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธาน ีพบวา แรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธาน ีอยูในระดับปานกลาง 
  6. ดานการเจริญเติบโต พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะพนักงาน
ไดรับการสนับสนุนการองคการในดานเพิ่มทักษะความรู มีประสบการณการทํางานที่ชํานาญมากขึ้น ผูบังคับบัญชา 
ก็จะใหโอกาสไดรับการเล่ือนตําแหนง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูยศ  ศรีวรขันธ (2553) เร่ืองปจจัยแรงจูงใจตอผล
การปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับมาก 
  7. ดานเงินเดือน พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง อาจกลาวไดวาคาตอบแทนที่พนักงาน
ไดรับมีความเหมาะสมเทากับบริษัทอื่นที่มีลักษณะการทํางานในรูปแบบเดียวกัน เหมาะสมกับความรูและความสามารถ
และปริมาณงาน ผลตอบแทนที่ไดรับเพียงพอกับการดํารงชีพในปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภุมรินทร  ทวิชศรี 
(2552) เร่ืองความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พรอคเตอรแอนดแกมเบิลแมนู
แฟคเจอร่ิง อยูในระดับปานกลาง 
  8. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา
ผูบังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธที่ดี ดูแลและใสใจตอลูกนองทุกคน เม่ือเกิดปญหาอุปสรรคในการทํางานผูบังคับบัญชา
ใหคําแนะนําและชวยเหลือเสมอ ไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชูเกียติ  ย้ิมพวง (2554) เร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก 
  9. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จากการแสดงแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะวาการทํางานรวมกันเปนทีม ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ ในองคกรใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน การเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ  ตรีสุวรรณ (2548) การศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก 
  10. ดานผลประโยชนตอบแทน พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา เงินเดือน 
คาตอบแทน คาจางและสวัสดิการที่ทานไดรับเหมาะสม ณ ปจจุบันบริษัทของทานจัดใหมีสวัสดิการชุดยูนิฟอรม  
โรงอาหาร กองทุนเงินสํารองเล้ียงชีพ ที่ดีและเหมาะสม คาตอบแทนลวงเวลาที่ไดรับเม่ือทํางานเกินเวลาที่บริษัทกําหนด
มีความเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวิไล  กุลทรัพยศุทรา (2552) เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนยีร่ิง (1964) จํากัด อยูในระดับปานกลาง 
  11. ดานนโยบายและการบริหาร พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา บริษัทของทาน
มีกฎเกณฑและระเบียบในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน มีนโยบายการบริหารเปนระบบ การปฏิบัติงานไมซํ้าซอนกัน 
และใหความสําคัญกับการเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณภา  อมรปยะกิจ 
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(2552) เร่ืองแรงจูงใจที่มีผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร: กรณีศึกษาศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ อยูในระดับปานกลาง 
  12. ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา
สถานที่ทํางานของทานมีแสงสวาง อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีความเช่ือม่ันวาตําแหนงการงานที่ทานทําอยู
มีความม่ันคงและกาวหนา และสามารถจะกาวไปสูความสําเร็จไดโดยไมจําเปนตองเปล่ียนงาน ไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รัศมี  เอกณรงค (2556) เร่ืองแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) สํานักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก 
  13. ดานสภาพชีวิตสวนตัว พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวาสถานที่
ปฏิบัติงานของทานไมอยูไกลจากที่พัก ช่ัวโมงการทํางานของทานไมไดกระทบตอชีวิตสวนตัว มีการจัดเวลางานที่
เหมาะสม พนักงานมีเวลาพักผอนทุกสัปดาห และหัวหนางานไมเขมงวดในการลาพักผอนประจําปของพนักงานทําให
ทานมีความสุขและพอใจกับงานที่ปฏิบัติอยู 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรบันําผลการวิจัยไปใช 
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1. ผูบริหารควรมีนโยบาย การบริหารคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 
   2. ผูบริหารมีนโยบายใหพนักงานเพิ่มพูนความรูทางดาน IT และ Computer 
  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
   1. บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ควรมีการสนับสนุนใหพนักงานไดรับฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองเปนการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 
   2. พนักงานควรมีการถายทอดความรูจากรุนสูรุน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาในดานอื่นๆ อาทิเชน นโยบายการองคกร การวางแผนการพัฒนาองคกร และการพัฒนา
องคกรเชิงรุก เปนตน 
  2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
  3. ควรมีการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธโดยใชสถิติ Pearson’s chi-squared test หรือ Correlation 
Coefficients 
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NBUS016: แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด 
WORK MOTIVATION OF EMPLOYEES OF PHATARA HOSPITAL COMPANY, LIMITED 
 

วารุณี  แก้วอินทร์ 1   ดร.พงษ์ศักดิ์  เพชรสถิตย์ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย  
นอร์ทกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล 
ภัทร จ ากัด เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด จ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด จ านวน 210 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’method) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยจูงใจ พบว่า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร 
จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ 
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีท าน่าสนใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านการเจริญเติบโตใน
องค์กร และด้านโอกาสและความก้าวหน้า มีระดับแรงจูงใจที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
 2.  ปัจจัยค้ าจุน  พบว่า ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร 
จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านหน้าที่การงานท่ีเหมาะสม 
รองลงมา คือ ด้านการนิเทศและสอนงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงาน ด้านสภาพ
ชีวิตส่วนตัว ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านค่าตอบแทน มีระดับ
แรงจูงใจที่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเว้น 
สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จ ากัด 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน 
และประสบการณ์ต่างกัน มีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในเรื่องปัจจัยค้ าจุน ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study of Work Motivation of Employees of Phatara 
Hospital Company, Limited, as well as factors related to the level of job motivation of temporary workers 
at Phatara Hospital Company, Limited. The samples were 210 Phatara Hospital Company, Limited 
personnel, regarding Krejcie; & Morgan determining sample size. The research instrument was a 
questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, One-
Way Analysis of Variance, and pair to Scheffe’s test. 
 The results were as follows: 
 1. The motivation factors found that the level of motivation that affected on work motivation of 
employees of Phatara Hospital Company, Limited was overall at a “high” level. The category which 
contain the highest average was job success, followed by responsible, interesting in job descriptions, 
recognition, growth in the organization, and opportunity and progress had the lowest mean. 
 2. The supportive factors found that the level of motivation that affected on motivation of 
employees of Phatara Hospital Company, Limited was overall at a “high” level. The category which 
contain the highest average was job of appropriate, followed by coaching job of appropriate, good 
relationships with supervisors, job of stability, Personal life, policy and management of organization and 
Environment of work, and compensation and welfare had the lowest mean. 
 3. Hypothesis testing found differences of factors affecting to work of motivation of employees 
of Phatara Hospital Company, Limited were significant different at .01 and .05 level, except marriage 
status. 
 4. Gender, age, education level, income, department, position, and work experience had no 
influences on the supportive factors. 
 

Keywords: Work Motivation of Employees 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการเปล่ียนแปลงทางบริบทในสังคมโลกยุคกระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization) ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่มีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในกลุ่มประเทศใน
อาเซียนก็ต้องมีการปรับตัว มีการจัดระเบียบใหม่ และมีการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ในหลายรูปแบบ รวมทั้งการรวมตวั
ที่เรียกว่า การก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งการ
เกิดขึ้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลกระทบกับไทยในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน
ภาพรวมของประเทศในระดับมหภาคและทั้งในระดับตัวบุคคลที่เป็นระดับจุลภาค (ดิลก  ถือกล้า. วาระสารคน People 
Focus มี.ค. 2554) 
 แนวโน้มของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย โดยการท่ีการพัฒนา
ไปสู่การเป็น 'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' จะก่อให้เกิดผลส าคัญประการหนึ่งก็คือ การที่แรงงานฝีมือทั่วทั้งภูมิภาคของ
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ประชาคมอาเซียนมีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรี โดยในปี 2553 ได้มีการลงนามตกลงร่วมกัน 4 ฉบับ ที่จะตกลงร่วมกันที่จะ
เคล่ือนย้ายบุคลากรทักษะด้านวิศวกรรม สถาปนิก พยาบาล และการส ารวจ ก่อนจะขยายกว้างไปถึงแพทย์ ทันตแพทย์ 
รวมถึงนักบัญชี นักกฎหมาย และอื่นๆ ไปถึงปี 2558 เป็นที่คาดว่า เมื่อมีการเปิดเสรีแรงงานเต็มที่จะมีการเคล่ือนย้าย
แรงงานทักษะ อาทิ สถาปนิกและวิศวกรในอาเซียน ไปท่ีสิงคโปร์และมาเลเซียมากขึ้น แต่เมื่อกรอบการขยายบวกเป็น
อาเซียนบวก 3 อาเซียนบวก 6 บุคลากรในภาคต่างๆ เช่น ภาคการเงิน ธนาคาร และไอที คาดว่าจะมีการเคล่ือนย้าย
เข้ามาเมืองไทยมากขึ้น และโอกาสที่คนไทยจะเสียเปรียบจากการถูกแย่งงานก็จะมีมากขึ้น (ดิลก  ถือกล้า. วาระสาร
คน People Focus มี.ค. 2554) 
 จากรายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2559 สรุปไว้ว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ระบบการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชิกจะมีอุปสรรคลดลง ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นตลาดระดับประชาคม นักลงทุนจากต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทยได้ง่าย และการให้บริการด้านสุขภาพก็เป็นอีกภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบาย
ภาครัฐที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ของภูมิภาคอาเซียน ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนต้องปรับตัวและเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธรุกิจเพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีมีมาก (นายเทวัญ  ทะวงษ์ศรี หน่วย
วิจัยธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ส่วนวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจ
ฐานราก ธนาคารออมสิน รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2559) 
 บริษัทโรงพยาบาลภัทร จ ากัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ขนาด 110 เตียง 
เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มเครือธนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน 2543 จากการรวมตัวของกลุ่มแพทย์เครือธนบุรี กลุ่มแพทย์
โรงพยาบาลภูมิพลฯ โดยมีนายแพทย์เทอดศักดิ์   สุริยภูมิ เจ้าของโรงพยาบาลคลองตัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันมี
แพทย์หญิงทิพย์สุดา  สุริยภูมิ เป็นเจ้าของกิจการ ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีของกรมธนารักษ์ เลขที่ 32/410 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ค าขวัญ บริการเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ ปัจจุบันมี
บุคลากรประจ า ยกเว้นแพทย์ จ านวน 460 ราย (ข้อมูลบุคลากร จากแผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 
ณ เดือน กันยายน 2559) เป็นหน่ึงในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี จากทั้งหมด 7 แห่ง คือ โรงพยาบาล
การุญเวช โรงพยาบาลบางปะกอก โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นท์คาลอส โรงพยาบาลปทุมเวช โรงพยาบาลเปาโลฯ รังสิต 
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต และโรงพยาบาลภัทร-ธนบุร ีนอกจากโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 7 แห่ง ก็ยังมีโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ ขั้นสูง (Super Tertiary Care) นั่นก็คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์ ซึ่งเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ที่ต้องแข่งขันท้ังด้านบริการ และหากลยุทธ์ วิธีการ ในการจูงใจบุคลากรให้คงอยู่กับโรงพยาบาล โดยจากสถิติ ตัวชี้วัด 
อัตราการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลภัทร-ธนบุร ีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 ถึงมิถุนายน 2559 เกินเกณฑ์เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (อัตราการลาออกของบุคลากรไม่เกิน 20% ต่อป)ี 
 นอกจากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดการลาออกและการคงอยู่ของบุคลากร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรลาออก 
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงกันยายน 2559 สรุปผลสัมภาษณ์ถึงสถานท่ีที่ไปเริ่มงานใหม่ ดังนี้ บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลเปาโลฯ จ านวน 5 ราย บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบางปะกอก จ านวน 2 ราย บุคลากร
ลาออกไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ จ านวน 2 ราย บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 1 ราย บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปทุมเวช 1 ราย และจ านวนอื่นลาออก
ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลนอกเขตจังหวัดปทุมธานี กลับภูมิล าเนา และปฏิบัติงานกับสถานประกอบการที่มิ ใช่
โรงพยาบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับการจูงใจของแต่ละโรงพยาบาล 
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 ดังนั้น การจูงใจให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กรจึงเป็นส่ิงส าคัญมาก เพราะบุคลากรเป็นหัวใจหลักส าคัญในการ
ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากทฤษฎีการจูงใจของ (Maslow’s General Theory of Human 
& Motivation) เชื่อว่า มนุษย์ย่อมมีความต้องการเหมือนๆ กัน ตราบใดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว 
ก็จะเกิดปัญหาความต้องการอยู่เรื่อยไป แต่ถ้าความต้องการได้รับความตอบสนอง ก็จะเลิกสนใจ  มนุษย์ตอบสนอง
ความต้องการแตกตา่งกันทางด้านปริมาณ ความต้องการระดับต่ าค่อนข้างมีขอบเขตจ ากัด แต่ความต้องการระดับสูง
มักจะไม่มีขอบขีดจ ากัด และจากทฤษฎีการจูงใจของ Harzberh (Motivation Hygiene Theory) เชื่อว่าปัจจัยที่จูงใจ
ให้คนท างาน คือ ความส าเร็จ การยกย่อง ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญเติบโต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบ แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด 
 2. ได้ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด 
 3. ได้เสนอแนะแนวทางจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลภัทร 
จ ากัด ต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมเพื่อการวิจัย ดังนี ้
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาผู้วิจัย มุ่งเน้นศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล 
ภัทร จ ากัด 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจทีม่ีผลต่อการปฏิบัตงิานของบุคลากร บริษัท
โรงพยาบาล ภัทร จ ากดั 
1. ปัจจัยจูงใจ 
1.1 ความส าเร็จของงาน 
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 
1.3 ลักษณะงานท่ีนา่สนใจ 
1.4 ความรับผิดชอบ 
1.5 โอกาสในการเจริญกา้วหน้า 
1.6 การเจริญเติบโต 

2. ปัจจัยค้ าจุน 
2.1 มีนโยบายและการบริหารงาน 
2.2 มีการสอนงานและงานท่ีเหมาะสม 
2.3 สัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างาน 
2.4 สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีท างาน 
2.5 ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
2.6 ไม่กระทบต่อชีวิตสว่นตัว 
2.7 มีหน้าทีก่ารท างานท่ีเหมาะสม 
2.8 บริษัทมีความมั่นคงในอาชีพ 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศกึษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
6. ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน 
7. ระดับต าแหน่ง 
8. ประสบการณ์ท างาน 
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 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. การก าหนดกลุ่มประชากร 
   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของบริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด จ านวน 5 ระดับ 
ตามโครงสร้างของบริษัท มีจ านวนพนักงานท้ังส้ิน 460 ราย 
  2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามโครงสร้างของบริษัท โรงพยาบาล 
ภัทร จ ากัด แบ่งออกเป็นตาม จ านวน 5 ระดับ ตามโครงสร้างของบริษัท แล้วท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 
random sampling) โดยวิธีการจับสลากแยกตามหน่วยงาน โดยใช้ตารางการของเครซี่และมอร์แกน  (Krejcie; & 
Morgan) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 
210 คน ซึ่งสามารถแสดงวิธีการค านวณได้ ดังนี ้
  3. ดังนั้น ที่ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตาราง จ านวน 210 คน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน จากของบุคลากร
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด แบ่งออกเป็นตาม 5 ระดับ ตามโครงสร้างของบริษัทเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตาม
ขนาดสัดส่วนของจ านวนพนักงานของแต่ละหน่วย ดังนี ้
  4. เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจึงด าเนินการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการ แบ่งออกเป็น
ตาม 5 ระดับ ตามสัดส่วนโครงสร้างของบริษัท 
  5. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) และปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามถึงแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานบรษิัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด เป็นจ านวน 210 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี ้
  แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด 
ส าหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีระดับการวัด ดังนี ้
    ลักษณะหัวข้อค าถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ของ Likert โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยมีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
     4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
     3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
     2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
     1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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   ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
โรงพยาบาลภัทร จ ากัด ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็น 
 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด บุคลากรบริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด 
  2. สร้างแบบสอบถามทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทโรงพยาบาลภัทร จ ากัด 
  3. น าร่างแบบสอบถาม ถามอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมะสมของเนื้อหา ตรงกับ
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเดน็เนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) และคัดเลือกข้อค าถามที่มีคา่ IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป เป็นข้อค าถามที่มีความเหมาะสมเชิงเนื้อหาและสามารถ
น าไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 
   4.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ คือ ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐ์กุล 
   4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คือ ดร.วัชระ  ค าเขียว 
   4.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงาน คือ แพทย์หญิงทิพย์สุดา  สุริยภูมิ ผู้อ านวยการบริษัทโรงพยาบาล
ภัทร จ ากัด 
  5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดลองใช้ (Try-Out) กับบริษัท โรงพยาบาลภัทร 
จ ากัด (ไปแก้เป็นชื่อ รพ.ศูนย์หัวใจธนบุรี) จ านวน 30 ชุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมและรายด้าน โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) หากได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มากกว่า 0.7 ขึ้นไป แสดงว่า 
แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือที่จะสามารถน าไปแจกกลุ่มตัวอย่างได้จริง  ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
  6. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วเสนออาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อขอค าแนะน าในการตามไปเก็บข้อมูลจริง 
  7. น าแบบสอบถามทีแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างบริษัท โรงพยาบาล ภัทร จ ากัด จ านวน 
210 ชุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี ้
   1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
    1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
    1.2 โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
    2.1 ตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ผู้วิจัยใช้การทดสอบ (Independent t-test) 
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    2.2 ตัวแปรที่มี 3 กลุ่ม ขึ้นไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 
ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าหากพบว่ามีความแตกต่างกัน จะใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ 
method) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี ้
   1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพขอไปถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลภัทร -ธนบุรี เพื่อ
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเพื่อขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จ านวน 210 ชุด 
   2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานบริษัทโรงพยาบาลภัทร จ ากัด ซึ่งมีจ านวน 5ระดับ
ความรับผิดชอบให้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะน ามาประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไป 
  จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จ ากัด จ านวน 210 คน ผลการวิจัยพบว่า 
เพศกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่
สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่ 10,001-15,000 บาท ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ ฝ่ายการพยาบาล ระดับ
ต าแหน่ง ส่วนใหญ่ ต าแหน่งอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ส านักงาน และ เจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้า ประสบการณ์การท างาน 
ส่วนใหญ่ 1-5 ปี 
 2. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  ปัจจัยจูงใจ พบว่า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร 
จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความส าเร็จในหน้าที่ 
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีท าน่าสนใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านการเจริญเติบโตใน
องค์กร และด้านโอกาสและความก้าวหน้า มีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด 
  ปัจจัยค้ าจุน พบว่า ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้านหน้าที่การงานที่เหมาะสม 
รองลงมาคือ ด้านการด้านการนิเทศและสอนงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงาน ด้าน
สภาพชีวิตส่วนตัว ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านค่าตอบแทน มีระดับ
แรงจูงใจน้อยที่สุด 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 บุคลากรที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในเรื่องปัจจัยจูงใจ ไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  3.2 บุคลากรที่มีเพศ อายุ การศึกษา ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ท างานต่างกัน 
มีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในเรื่องปัจจัยค้ าจุน ไม่แตกต่างกัน  ส่วนสถานภาพสมรสและรายได้ พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด มีรายละเอียด
เพื่ออภิปรายผลในการวิจัย ดังนี ้
  1. สมมติฐานท่ี 1 ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด 
   จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ รุ่งทิวา  อินต๊ะใจ (2553) 
ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จ ากัด (มหาชน) โดยผลการวิจัยพบว่า 
1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จ ากัด (มหาชน) 
ได้แก่ อายุ ระดับรายได้ อายุงาน ความพึงพอใจด้านลักษณะ ด้านรายได้และสวัสดิการงาน ด้านความก้าวหน้าใน
การท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
   ปัจจัยจูงใจ ประเด็นความส าเร็จในหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
   ปัจจัยจูงใจ การได้รับการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการให้อ านาจใน
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานและมีวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดใจ และเปิดโอกาส ในการแสดงความสามารถ 
   ปัจจัยจูงใจ ลักษณะงานที่ท าน่าสนใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการก าหนดค า
บรรยายลักษณะงานไว้อย่างชัดเจน และมีการนิเทศงานในทุกต าแหน่ง 
   ปัจจัยจูงใจ ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เนื่องจากมีการก าหนดให้เป็นสมรรถนะ
ของพนักงานในองค์กร 
   ปัจจัยจูงใจ โอกาสในการเจริญก้าวหน้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการก าหนด 
ให้ทดสอบปรับระดับการท างานตามความสามารถในต าแหน่งที่ขาดแคลน 
   ปัจจัยจูงใจ การเจริญเติบโตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการสนับสนุนให้
พนักงานศึกษาต่อเพื่อพัฒนาและเล่ือนต าแหน่ง 
   ปัจจัยค้ าจุน นโยบายและการบริหารงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการด าเนิน
ตามมาตรฐาน HA ISO จึงมีการก าหนดและประกาศนโยบายที่ชัดเจน 
   ปัจจัยค้ าจุน ด้านการนิเทศและสอนงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้องค์กรได้มีแบบฟอร์ม
และกระบวนการในการนิเทศและสอนงานพนักงานใหม่ 
   ปัจจัยค้ าจุน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสายการบังคับ
บัญชาที่ไม่ซับซ้อนจึงท าให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างสะดวก 
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   ปัจจัยค้ าจุน สภาพแวดล้อมในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากองค์กรมี
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและคณะกรรมการความปลอดภัย ในการส ารวจส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร 
   ปัจจัยค้ าจุน ค่าตอบแทนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็น
วิชาชีพที่ขาดแคลนจึงมีคู่แข่งและคู่เทียบมาก ความต้องการของพนักงานในเรื่องค่าตอบแทนจึงมีอย่างไร้ความจ ากัด
ตลอดเวลา 
   ปัจจัยค้ าจุน สภาพชีวิตส่วนตัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการก าหนดตาราง
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการก าหนดวันหยุด วันลาที่ชัดเจน 
   ปัจจัยค้ าจุน หน้าที่การท างานที่เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารให้
ความส าคัญกับพนักงานทุกต าแหน่ง 
   ปัจจัยค้ าจุน ความมั่นคงของงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลมีความ
มั่นคง และผู้บริหารใหค้วามส าคัญในการพัฒนาทุกระบบ 
   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมวงค์  สีหาเสนา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
  จากผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด 
สามารถน าผลการศึกษามาพัฒนาปัจจัยในการจูงใจพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1. ในด้านลักษณะงาน ควรมีการบริหารจัดการลักษณะงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 
   2. การเจริญเติบโต ควรมีแผนในการเลื่อนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ที่ชัดเจน 
   3. ด้านการนิเทศและสอนงาน ควรมีแผนการนิเทศและสอนงานที่ชัดเจน และมีระบบการติดตาม
ประเมินผล 
   4. ค่าตอบแทน ควรมีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทน ให้มีความสมดุลกับปริมาณงาน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  จากผลการวิจัยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุงและเพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จ ากัด ดังนี ้
   1. ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล
ภัทร จ ากัด ในเชิงคุณภาพ 
   2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจูงใจที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล
ภัทร จ ากัด 
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NBUS017: รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรม
การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
LIFESTYLE, SATISFACTION, MEDIA EXPOSURE, AND TRAVELING BEHAVIOR ON 
NATURAL OF PEOPLE IN BANGKOK AREA 
 
นวรัตน์  สุธรรมชัย * 
* นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและความพึงพอใจ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ  
6) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 7) รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเพศทุกวัย ที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต และใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบ
การด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 แบบชอบอินเทอร์เน็ต 1.2 แบบไม่ชอบ
หยุดนิ่ง 1.3 แบบความเชื่อดั้งเดิม 1.4 แบบดีทั้งภายนอกและภายใน 1.5 แบบถือตนเองเป็นหลัก 1.6 แบบก้าวล้ าน า
สมัย 1.7 แบบรักครอบครัว และ 1.8 แบบชอบประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่าวสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) รูปแบบการด าเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจ มีความ  
สัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) 
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีความ 
สัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในช่องทางที่ใช้ในการส่งข้อมูล
ข่าวสารมีความสะดวกสบาย มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจากเว็บไซต์ painaidii.com และ
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เดินทางโดยรถส่วนตัว 
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ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต, พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ, ครอบครัวเดี่ยว 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study 1) the relationships among lifestyles and 
satisfaction traveling on natural of people in Bangkok area, 2) the relationships among lifestyles and 
media exposure traveling on natural, 3) the relationships among lifestyles and traveling behavior on 
natural, 4) the relationships among satisfaction and media exposure traveling on natural, 5) the 
relationships among satisfaction and traveling behavior on natural, 6) the relationships among media 
exposure and traveling behavior on natural, 7) Lifestyle, satisfaction, media exposure and traveling 
behavior on natural. The samples of this research included 400 people in Bangkok area who had media 
exposure and traveled behavior on natural in single family type. A questionnaire was used to collect data 
from 400 of people in Bangkok area. Data analysis in the research utilized factor analysis and Pearson’s 
product moment correlation coefficient. Variables used in research, including lifestyle, satisfaction, media 
exposure, and traveling behavior on natural. 
 The results were as follows: 1) Lifestyle of people in Bangkok area traveled behavior on natural 
in single family type were classified into 8 groups; 1.1 likely internet lifestyle, 1.2 active lifestyle, 1.3 
important family lifestyle, 1.4 traditional trust lifestyle, 1.5 good people lifestyle, 1.6 love oneself lifestyle, 
1.7 modern lifestyle, and 1.8 likely history, had positive correlations with satisfaction at .01 level of 
significance. 2) Lifestyle of all 8 groups had positive correlations with media exposure at .01 level of 
significance. 3) Lifestyle of all 8 groups had positive correlations with traveling behavior on natural of 
people in Bangkok area at .01 level of significance. 4) Satisfaction had positive correlations with media 
exposure  traveling on  natural at .01 level of significance. 5) Satisfaction had positive correlations with 
traveling behavior on  natural at .01 level of significance. 6) Media exposure  had positive correlations with 
traveling behavior on  natural at .01 level of significance. 7) People in Bangkok area had satisfaction with 
the channel which had convenience, retrieved media from website painaidii.com, and had traveled 
behavior on natural by own car. 
 
Keywords: Lifestyle, Traveling behavior on natural, Single family 
 
ความเปน็มาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ ในยุคปัจจุบันทุกคนต่างมีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องแข่งขันกับเวลา การ
แข่งขันทางสังคมสูง ส่งผลให้ทุกวันนี้มนุษย์เกิดความเครียดได้ ดังนั้นในช่วงที่มีโอกาสที่จะได้พักผ่อน เดินทางไป
ท่องเที่ยวก็เป็นกิจกรรมอันดับต้นๆท่ีทุกคนเลือกท า ที่สมาชิกภายในครอบครัวจะมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อช่วยลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทย และประเภทครอบครัวที่มีมากที่สุดในสังคมไทยคือ รูปแบบครอบครัวเดี่ยว และ
กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่ท่ีมีครอบครัวที่อยู่เพียงล าพังคนเดียวมากที่สุดด้วย[1] จึงอาจเป็นพื้นที่เส่ียงของการเกิด
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ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้ การท่องเที่ยวยังส่งผลอันดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยทั้งในเรื่องการเกิดเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศ และการไหลเข้ามาของเงินตราต่างประเทศในรูปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า มีแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมขาติ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Attraction) อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน 
หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ ปัจจุบัน
เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคมีความต้องการรับรู้ข่าวสารที่มากขึ้นและหลากหลายรูปแบบ และระบบ
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างเต็มตัว และหลีกเล่ียงได้ยาก นักท่องเที่ยวก็ยังมีการเลือกใช้ส่ือเก่า
ชนิดต่างๆ ควบคู่ในการค้นหาข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว 
 ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงต้องการศึกษาถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว ความพึงพอใจ การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการเปิดรับข้อมลูข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ และให้
นักการตลาดน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบการส่ือสาร หรือกิจกรรม ข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและความพึงพอใจของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งรูปแบบการด าเนินชีวติและพฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
 7. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต  หมายถึง  แนวทางในการด าเนินชีวิตที่อยู่ภายในของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ และมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่ิงที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด และรวมถึงประสบการณ์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยวัดจากแนวคิด 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น (AIO) 
 ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นระดับความรู้สึกที่พอใจต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว โดยข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับนั้นจะมีลักษณะต่างๆ เช่น ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง น่าสนใจ น่าเชื่อถือ ทันสมัย และช่องทางของ
ข้อมูลข่าวสารท่ีส่งมานั้นมีความ สะดวก รวดเร็ว น่าสนใจ น่าเชื่อถือ เป็นต้น 
 การเปิดรับส่ือ หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเลือกรับส่ือประเภทต่างๆ ที่มีข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของตนเอง โดยวัดจากระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และความบ่อยครั้งในการเปิดรับ  
 ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในประเทศที่ได้ผ่านการรับรู้ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจากหลากหลายช่องทาง เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่มีภาพประกอบ 
ลิงค์กับเว็บไซต์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นกระดานข่าวการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ หนังสือการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ เป็นต้น 
 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึง 1. ลักษณะการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
2. บุคคลที่เดินทางมาด้วย 3. จ านวนครั้งที่เคยมาเที่ยว 4. ช่วงเวลาที่สะดวกในการมาเที่ยว 5. จุดประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยว 6. แหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว 7. สถานท่ีพัก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการมาท่องเที่ยว และ
ยังเป็นการท่องเที่ยวในสถานท่ีที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่ด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ เป็นต้น 
 ครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ร่วมกันไม่เกิน 2 รุ่น ซึ่งอาจจะท่องเที่ยวเป็นสามีและภรรยา เที่ยวแบบพ่อแม่และลูก ท่องเที่ยวแบบพ่อหรือแม่และลูก 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 
 
            
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
 โดยใช้แนวคดิรูปแบบการด าเนินชีวิตของสุภาภรณ์ พลนิกร แนวคดิรูปแบบครอบครัวไทยของชชูัย สมิทธิ
ไกร แนวคิดความพึงพอใจของสรชัย พิศาลบุตร แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ทฤษฎีการเปิดรบัข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในลักษณะครอบครัวเดี่ยว  ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบในการสุ่มตัวอย่าง 
(Sampling frame) และขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กับประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน โดยการค านวณจากสูตร เก็บข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2559 

H1 

H1 

H3 

H2 

H6 

H4 

รูปแบบการด าเนินชวีิต (Life style)  
- กิจกรรม 
- ความสนใจ 
- ความคดิเห็น 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาต ิ(Natural tourism)  

- วิธีการเดินทางท่องเทีย่ว 
- ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเทีย่ว 
- แหล่งข้อมูลในการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
- ค่าใชจ้่ายในการเดินทางท่องเทีย่ว 
- ผู้ร่วมเดินทางท่องเทีย่ว 
- จ านวนครั้งทีเ่คยเดินทางท่องเทีย่ว 

 
ความพึงพอใจ (Satisfaction)  

- ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 
- ส่ือหรือช่องทางที่ใช้ในการส่งขอ้มูลข่าวสารไปยัง
ผู้บริโภค 

 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (Media exposure theory)  
- ความบ่อยในการเปิดรับข้อมูลขา่วสาร 
- ระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลขา่วสาร 
- ช่วงเวลาในการเปิดรับข้อมูลขา่วสาร 

 

173



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical package for the social sciences: SPSS) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ในการอธิบาย
ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ของกลุ่มครอบครัวเดี่ยว โดยใช้แนวคิดทฤษฎีดังนี้ แนวคิดรูปแบบของครอบครัวไทย (Nuclear or elementary 
family) แนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life style) แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ทฤษฎีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร (Media exposure theory) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural tourism) 
นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor analysis) ในการจัดกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรรูปแบบการด าเนินชีวิต ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ทั้งหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics analysis) เป็นการวิเคราะห์ใน
การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งเอาไว้ จะใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ s product moment correlation 
coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 18-28 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน  /นิสิต/นักศึกษา และมีรายได้  10,001-20,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างพึงพอใจช่องทางที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกสบายมากที่สุด การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจากเว็บไซต์ painaidii.com มากที่สุด และมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเดินทางโดยรถส่วนตัวมากที่สุด  
 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น 
หลังจากนั้นน ามาจัดกลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มชอบอินเตอร์เน็ต กลุ่มที่  2 กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มที่ 3 กลุ่มรักครอบครัว 
กลุ่มที ่4 กลุ่มความเชื่อดัง้เดิม กลุ่มที่ 5 กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มที่ 6 กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก กลุ่มที ่7 กลุ่ม
ก้าวล้ าน าสมัย กลุ่มที ่8 กลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่แบ่งได้ทั้งหมด 8 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชอบอินเตอร์เน็ต กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม กลุ่มดีทั้งภายนอกและ
ภายใน กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก กลุ่มก้าวล้ าน าสมัยและกลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ ซึ่งมีสมมติฐานในการวิจัยทั้งหมด 
6 ข้อ โดยมีการอธิบายรายละเอียดแต่ละข้อ ดังนี ้
  1. สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน โดยกลุ่มรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุ่มชอบ
อินเตอร์เน็ต กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มถือ
ตนเองเป็นหลัก และกลุ่มก้าวล้ าน าสมัย ยกเว้นกลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเช่นน้ีเนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีความต้องการพ้ืนฐานอยู่ 5 ระดับ 
จึงต้องมุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจให้เกิดสภาวะที่ปราศจากความเครียด กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบดีทั้ง
ภายนอกและภายใน กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวของตนเองสูง ท าให้กลายเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด กลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ มีความสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราเป็น
พิเศษ อาจไม่มีความจ าเป็นต่อคนกลุ่มนี้ จึงไม่พบความสัมพันธ์ 
   จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจ
ถาวรซึ่งศึกษาเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับข้อมูลที่ถูกแชร์ (Shared) ผ่านเฟสบุ๊ค 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้เฟสบุ๊คมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ผ่านเฟสบุ๊คอยู่ในระดับมาก 
โดยพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว ทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์  
  2. สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียง
บางส่วน โดย กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก 
กลุ่มชอบอินเตอร์เน็ต กลุ่มรักครอบครัว และกลุ่มก้าวล้ าน าสมัย ยกเว้น กลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ ไม่มี
ความสัมพันธ์ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมนุษย์มักจะมีการเลือกเปิดรับส่ือประเภทต่างๆ  ที่มีข้อมูลข่าวสารมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มตัวอย่างมักจะท ากิจกรรมต่างๆ 
ตลอดเวลาเมื่อมีเวลาวา่ง ท าให้กลายเป็นกลุ่มที่มกีารเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตมิากที่สุด กลุ่ม
ประวัติศาสตร์น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราเป็นพิเศษ อาจ
ไม่สนใจการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ จึงไม่พบความสัมพันธ์ของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต 
   จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัญญา นาคนุ่น[8] 
ซึ่งศึกษาเรื่อง การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางส่ือออนไลน์ (ส่ืออินเตอร์เน็ต) และทัศนคติที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์สบู่แครอทฟิลิปปินส์ที่จ าหน่ายทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความบ่อยที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับ
ความบ่อยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ด้านการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสบู่แครอทฟิลิปปินส์จากอินสตาแกรม  
  3. สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มรูปแบบ
การด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชอบ
อินเตอร์เน็ต กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก กลุ่มก้าวล้ า
น าสมัย กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม และกลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก จากสภาพสังคมและสภาพ
เศรษฐกิจส่งผลให้ทุกวันนี้มนุษยเ์กิดความเครียดได้ง่าย ดังนั้นในช่วงที่มีโอกาสที่จะได้พักผ่อน ส่งผลในเกิดพฤติกรรม
ในการท่องเที่ยว กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวของตนเอง ท า
ให้กลายเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากที่สุด กลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราเป็นพิเศษ ไม่มีความจ าเป็นต่อการน าไปใช้ประโยชน์
ของคนกลุ่มนี้ จึงเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ของกลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิตน้อยที่สุด 
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   จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ์
ซึ่งศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยศึกษากรณีตลาดน้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อตลาดน้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เคยมาท่องเที่ยวตลาดน้ าอัมพวาก่อนหน้านี้ 3 ครั้งขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ มีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ าอัมพวาโดยรถส่วนตัว จ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาด ครั้ง 4-5 คน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัว  
  4. สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยความ
พึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของมนุษย์จะมีความต้องการพื้นฐานอยู่ 5 ระดับ จึงต้องมุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจให้เกิดสภาวะที่
ปราศจากความเครียด และมนุษย์มักจะมีการเลือกเปิดรับส่ือประเภทต่างๆที่มีข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของตนเอง 
   จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร สิงหะ [10] 
ซึ่งศึกษาเรื่อง การเปิดรับส่ือ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบด าน้ าลึกของนัก
ด าน้ าชาวไทย ผลการวิจัยพบว่า ส่ือที่นักด าน้ าชาวไทยใช้ประกอบการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบด าน้ าลึกคือ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต (Internet Media) และส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือมวลชน (Mass Media) นั้นไม่ได้มีผลกับการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบด าน้ าลึกของนักด าน้ าชาวไทย  
  5. สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์จะมุ่ง
ไปสู่การตอบสนองความพอใจให้เกิดสภาวะที่ปราศจากความเครียด และจากสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจส่งผล
ให้ทุกวันน้ีมนุษย์เกิดความเครียดได้ง่าย ส่งผลในเกิดพฤติกรรมในการท่องเที่ยว  
   จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ์ ทองปั้น
ซึ่งศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามมากที่สุดคือเพื่อ
บ ารุงผิว โดยมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มากที่สุดคือ เพิ่งเคยซื้อเพียงครั้งเดียว ระยะเวลาในการ
บริโภคประมาณ 6 เดือน แหล่งในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามที่ผู้บริโภคไปซื้อมากที่สุดคือร้านขายยา
ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์วิตามินซี ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความ
งามเฉล่ียต่อครั้งมีค่าเฉล่ียโดยรวม 1,481.70 บาท  
  6. สมมติฐานท่ี 6 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมนุษย์มักจะมี
การเลือกเปิดรับส่ือประเภทต่างๆ ที่มีข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ส่งผลในเกิดพฤติกรรมใน
การท่องเที่ยว 
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   จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารารัตน์ แก้วพันธุ์
ช่วง ซึ่งศึกษาเรื่อง การเปิดรับ และการรับรู้การส่ือสารการตลาด โทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นสปริงของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร กับการรับรู้การส่ื อสารการตลาดของ
โทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่นสปริงของกลุ่มตัวอย่างในส่ือทุกประเภท มีความสัมพันธ์กัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  1. ผลจากการวิจัยสามารถน าไปวางแผนและพัฒนาส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวการรับมือกับ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากขึ้น 
  2. ช่วยให้ผู้ประกอบเกี่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดที่พัก 
โปรแกรมเที่ยวได้ตรงช่องทางกับผู้บริโภคมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งตอ่ไป 
  1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพียงอย่าง
เดียวซึ่งอาจไม่ได้ความครบถ้วนของข้อมูลในส่วนของเครื่องมือแบบสอบถามไม่สามารถวัดได้อย่างละเอียด  เช่น 
อารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้นจึงควรท าการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับวิธีเชิงปริมาณ เช่น 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม หรือควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (Indepth Interview and Focus Group) 
  2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  ดังนั้น ควร
ท าการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆ  เพื่อจะได้ข้อมูลที่ เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุงเทพมหานครว่ามีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรณรงค์โครงการ
ต่อไป 
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NBUS018: รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคกับการใชประโยชนของนักทองเท่ียวชาวไทย: ในบริบทเทศกาลดนตรี 
LIFESTYLE, MEDIA EXPOSURE AND TRAVELING CREATIVE TOURIST'S BEHAVIORAL 
TOWARD LEISURE TOURISM AND USES AMONG THAI TOURIST: IN THE MUSIC 
FESTIVAL 
 
ธนิตา  คงชัย * 
* นักศึกษา คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยว 2) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับ
การเปดรับขาวสารงานเทศกาลดนตรี 3) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย 4) ความสัมพันธระหวางชองทางการเปดรับขาวสารกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย และ 5) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรีกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่
เคยรวมงานเทศกาลดนตรี ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุต้ังแต 15-59 ป จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ใชการวิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) เพื่อจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต และใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธ (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิต 
การเปดรับขาวสาร พฤติกรรมการทองเที่ยว และการใชประโยชนจากงานเทศกาลดนตรี  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ จากการวิเคราะหปจจัยดานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น สามารถจัด
กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวชาวไทยได 7 กลุม ดังนี้ 1) กลุมนักกิจกรรมบันเทิง 2) กลุมรักเมืองไทย  
3) กลุมเรียนรูคูกระแส  4) กลุมแสวงหาส่ิงใหม  5) กลุมใชเวลาวางใหเปนประโยชน 6) กลุมพอใจในตนเอง 7) กลุม
ความคิดสมัยใหม ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับการเปดรับ
ขาวสารเทศกาลดนตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 และ .05 การเปดรับขาวสารเทศกาลดนตรีจากส่ือใหม มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 พฤติกรรมการทองเที่ยวมี
ความสัมพันธทางบวกกับการใชประโยชนจากงานเทศกาลดนตรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
 
คําสําคัญ: รูปแบบการดําเนินชีวิต, พฤติกรรมการทองทองเที่ยว, เทศกาลดนตรี 
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Abstract 
 This research presents a lifestyle exposure. Behavior and creative tourism with use of tourists: 
In the context Music Festival the five objectives are as follows: (1) to study the relationship between 
lifestyle and exposure festival (2) to study the relationship between lifestyle habits decision. Tourism 
Festival of tourists Thailand (3) to study the relationship between the channel exposure and behavioral 
decision Tourism Festival of tourists from Thailand (4) to study the relationship between the tourism 
festival to take advantage. Thailand's tourists. 
 The samples used in the research is Thailand tourists who attend music festivals. Both male 
and female, aged 15-59 years old. Questionnaires were used to collect survey data form 400 
questionnaires were used to collect data. Data analysis in the research utilized Factor analysis to group 
the lifestyle and using statistical analysis and Pearson’s product-moment correlation coefficient by 
quantitative research methods to test the research hypotheses. There are variables that are used in the 
research include: lifestyle. Open newsletter Travel behavior and utilization of the music festival, and the 
use of the questionnaire as a tool in research. 
 The results were as follows: The analysis of the activities, interests and opinions can be 
grouped patterns of life of users online has seven groups: (1) a group of entertainment activities (2) Love 
Thailand (3) the learning partner flow. (4) groups seeking something new (fifth) group took that to your 
advantage (6) self-satisfied group (7) of modernism. The study hypothesis is as follows. Patterns of life 
are positively correlated with exposure festival statistically significant level 0.01 style of life is positively 
related to tourism behavior. There were statistically significant at 0.01 and 0.05 exposure festival of new 
media. Have a positive relationship with their travel decisions. There are statistically significant at the 0.01 
travel behavior positively correlated with the use of the music festival. There are statistically significant at 
the 0.01 level. 
 
Keywords: Lifestyle // Tourist's Behavioral // Music Festival  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในโลกปจจุบันการทองเที่ยวไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอระบบเศรษฐกิจของ
โลก ซ่ึงหลายๆ ประเทศอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูในอับดับ 1-3 ของประเทศนั้นๆ 
เลยทีเดียว ทั้งนี้ทําใหรายไดจากอตุสาหกรรมทองเที่ยวมีมูลคามหาศาล และในประเทศไทยรายไดจากการทองเที่ยวก็
นับไดวาอยูในลําดับตนๆ เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการสงสินคาออกอื่นๆ อุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมากซ่ึงจะนํามาสูการจางงาน สรางอาชีพและ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องมากมาย สําหรับประเทศไทยยังมองเห็นวาการทองเที่ยว ยังมีบทบาทมากเปนพิเศษ ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทยโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงไดปรับเปาหมายรายไดการทองเที่ยวในป 
2559 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ต้ังไวที ่2.3 ลานลานบาท เปน 2.4 ลานลานบาท ฐานเศรษฐกิจ  
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 ปจจุบันหลายประเทศไดพัฒนาประเทศดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) มากขึ้น 
ซ่ึงประเทศไทยก็เปนหนึ่งในนั้นที่ไดเร่ิมคํานึงถึงเศรษฐกิจสรางสรรคและนํามาทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที ่10 (2550-2554) และมีความชัดเจนขึ้นใน ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซ่ึงประเทศไทยมีความพรอมใน
หลายๆ ดาน ทั้งทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษยที่มีความเปนเลิศในการ
ตอยอดแนวคิดสรางสรรค รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ผานกระทรวงสําคัญ 
อาทิ กระทรวงพาณิชยที่ไดจัดประกวด 10 เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค กระทรวงอุตสาหกรรม ที่สงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑผานโครงการสําคัญ เชน Creative Lanna และกระทรวงวัฒนธรรมที่ผลักดันให 3 เมืองสําคัญของ
ประเทศไทย คือ ภูเก็ต พัทยา และเชียงใหมเปนเครือขายเมืองสรางสรรคขององคกรยูเนสโก (UNESCO) ศูนย
สรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จึงถือไดวาเปนกระบวนทัศน และทิศทางใหมของการ
ทองเที่ยวในปจจุบัน ที่ตางจากการทองเที่ยวแบบเดิมในยุคแรกๆ ซ่ึงในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) UNESCO ไดริเร่ิม
โครงการ“เครือขายเมืองสรางสรรค” เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค ที่จะนําไปสูรูปแบบใหมของ
ความรวมมือในระดับนานาชาติ ในภาคประชาชน เอกชน สาธารณะและประชาคม เครือขายเมืองสรางสรรคของ
ยูเนสโก มีทั้งหมด 7 กลุม ซ่ึงหนึ่งกลุมของรูปแบบนั้นคือ ดนตรี (Music) ซ่ึงเปาหมายของการทองเที่ยวแบบนี้คือ 
นักทองเที่ยวจะสามารถรับและเขาเปนสวนหนึ่ง ของวัฒนธรรมเมืองนั้นๆ ทั้งวัฒนธรรมในลักษณะที่จับตองไดและที่
เปนนามธรรม โดยผานประสบการณของนักทองเที่ยวเอง โครงการเครือขายเมืองสรางสรรคและการทองเที่ยวแนว
ใหมของ UNESCO จึงเนนถึงความผูกพัน ความจริงแทผานประสบการณ ซ่ึงเปนการสงเสริมกิจกรรมที่จะทําให
นักทองเที่ยวมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในลักษณะทางวัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน)  
 หนึ่งในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนั้น คือ การทองเที่ยวเชิงดนตรีหรือการทองเที่ยวตามแหลง
เสียงเพลง เชน งานเทศการดนตรี ที่พบเห็นดังเชนกรณี หมูบาน Glastonbury, เมือง Glasgow ที่มีการรวมตัวของคน
จํานวนมากและนักทองเที่ยวจากตางถ่ินมารวมตัวกันอยางมหาศาล โดยจัดขึ้นอยางตอเนื่องในทุกๆ ป จนกลายเปน
ที่รูจักของคนทั่วโลกที่จะตองมาเยือนในเทศกาลดังกลาว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย [4] ซ่ึงสําหรับประเทศไทย ก็
มีการเร่ิมจัดงานเทศกาลดนตรีที่เปนที่รูจัก และเปนที่นิยมชาวไทย ทั้งยังดึงดูดยังมีชาวตางชาติใหเดินทางมารวมงาน
อีกดวย เชน Pattaya Music Festival และHua-Hin Music Festival, Big Mountain Music Festival, S2O 
Songkran Music Festival, MAYA Music Festival รวมไปถึงงานที่เปนแฟรนไชสจากตางประเทศอยาง Arcadia 
Spectacular ปยะพงษ หม่ืนประเสริฐดี [5] งานเทศกาลดนตรีนั้นไมใชมีเพียงแคดนตรี แตยังมีกิจกรรมตางๆที่
หลากหลายเพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมและมีปฎิสัมพันธกัน เชน กางเต็นท ออกกําลังกาย เวิรคช็อป ประดิษฐ
ส่ิงของ ทําอาหาร เปนตน มีการออกบูทของชุมชน คนในทองถ่ินตางๆ ทําใหเกิดการจางงานและจะชวยสรางรายได
ใหกับคนทองถ่ิน ซ่ึงผูวิจัยเล็งเห็นชองวางตรงที่ที่จะควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตวาเปนอยางไร การ
เปดรับขาวสารผานส่ือใดบาง และมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางไร ตลอดจนการใชประโยชนความพึง
พอใจของนักทองเทีย่วชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี เพื่อจะสามารถนําผลวิจัยที่ไดมาชวยภาครัฐและภาคเอกชนใน
การสงเสริม พัฒนา และประชาสัมพันธอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยใหดีย่ิงขึ้น 
รวมถึงสรางภาพลักษณของประเทศไทย สงเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศใหดีย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
กับการใชประโยชนของนักทองเที่ยว 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการเปดรับขาวสารงานเทศกาลดนตรี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางชองทางการเปดรับขาวสารกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาล
ดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีกับการใชประโยชนของ
นักทองเที่ยวชาวไทย 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค หมายถึง การที่นักทองเที่ยวไดเขาเปนหนึ่งในสมาชิกของงานของงานเทศกาล
ดนตรี และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองและไดรับประสบการณจริงจนเกิดเปน
ความผูกพันระหวางกัน ซ่ึงกิจกรรมในเทศกาลดนตรีนี้นับเปนหนึ่งในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค   
  เทศกาลดนตรี (Music Festival) หมายถึง งานคอนเสิรตทุกแนวดนตรีที่มีการการแสดงดนตรีสดของ
ศิลปนโดยจัดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวสําคัญของแตละจังหวัดในประเทศไทย ประกอบไปดวยการแสดง ซุมกิจกรรม ฉาก 
เวที แสง สี เสียง ผูจัดงาน ผูสนับสนุน เจาหนาที่ และนักทองเที่ยวเขารวมงานจํานวนมากมีการดํารงชีวิตรวมกันใน
ระยะเวลาตลอดการทองเที่ยวภายในงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคกับ
การใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย: ในบริบทเทศกาลดนตรี ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
มาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ และประเด็นในการศึกษา 4 แนวคิดทฤษฎี ไดแก 1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyles) 2) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร (Media Exposure Theory) 3) 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourist’s Behaviors) และ 4) แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการใชประโยชน (Uses and Gratification) 
 การวิจัยนี้ใชประชากรกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยรวมงานเทศกาลดนตรี จํานวน 400 คน 
อายุระหวาง 15-59 ป ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุที่อยูในวัยแรงงาน มีรูปแบบการดําเนินชีวิต รายได อํานาจการ
ตัดสินใจ และเลือกเปดรับส่ือไดดวยตนเอง รวมถึงสามารถตัดสินใจมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของเทศกาลดนตรีเอง
ได สํานักงานสถิติแหงชาติ  

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 
-  กิจกรรม (Activities) 
-  ความสนใจ (Interests) 
-  ความคิดเห็น (Opinions) 

การใชประโยชน 
-  เพื่อตองการรูเหตุการณ 
-  เพื่อพูดคุย/สนทนา 
-  เพื่อการมีสวนรวม 
-  เพื่อเสริมความคิดเห็น 
-  เพื่อความบันเทิง 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี 
-  การตัดสินใจ 
-  ความบอยคร้ังในการทองเที่ยว 
-  ระยะเวลาในการทองเที่ยว 
-  คาใชจายในการทองเที่ยว 

การเปดรับขาวสาร 
-  ชองทาง 
-  ความถ่ี 
-  ระยะเวลา 

H1 

H2 

H3 

H4 
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 ผูวิจัยใชเทคนิคการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดย
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเลือกที่จะศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวที่เคยเขารวมงาน
เทศกาลดนตรี โดยทําการใชเคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บขอมูลโดยกับกลุมตัวอยางที่เขารวมเทศกาลดนตรี
บริเวณภายในงานเทศกาลดนตรี รวมกับออนไลน ทั้งหมด 400 คน ซ่ึงแบบสอบถามแบงเปน 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป ตอนที ่2 การเปดรับขาวสาร ตอนที ่3 รูปแบบการดําเนินชีวิต ตอนที่ 4 พฤติกรรมการทองเที่ยวเทศกาล
ดนตรี ตอนที่ 5 การใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย ถัดมาทําการวิเคราะหปจจัยองคประกอบ (Factor 
Analysis) ใชเพื่อลดจํานวนตัวแปร รูปแบบการดําเนินชีวิต ดวยการจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน โดย
การสกัดปจจัยใชวิธีองคประกอบหลัก ที่คา Eigenvalue มากกวา 1 และหมุนแกนปจจัยแบบ Vrimax ตามขั้นตอน
ตอไปนี ้ 
  1. การวิเคราะหปจจัยองคประกอบขั้นที ่1 ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรชุดกิจกรรม ตัวแปรชุด
ความสนใจ ตัวแปรชุดความคิดเห็น เพื่อจัดกลุมกิจกรรม กลุมความสนใจ และกลุมความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในงานเทศกาลดนตรี 
  2. การวิเคราะหปจจัยองคประกอบขั้นที่ 2 ใชหาความสัมพันธระหวางกลุมกิจกรรม กลุมความสนใจ 
กลุมความคิดเห็น เพื่อจัดเปนกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี 
 ในการจัดกลุมขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic 
Analysis) เพื่อการทดสอบสมติฐานที่ต้ังเอาไว โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จะใช
คาสถิติแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coeffifient) ในการวิเคราะหขอมูล 
 
สรปุผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง20-29 ป เปนกลุมเร่ิมตนวัย
ทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000–20,000 บาท และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด กิจกรรมที่กลุมตัวอยางทําเปนประจําไดแก รับประทานอาหารนอก
บานในรานบรรยากาศดีๆ และติดตามขาวสารการทองเที่ยวเปนประจํา มีความสนใจจะหาประสบการณแปลกใหม 
ต่ืนเตน ทาทาย และมีความคิดเห็นวาสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลกได กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารเทศกาลดนตรีมากที่สุดจากส่ือ Facebook โดยมีพฤติกรรมการทองเที่ยว
เทศกาลดนตรีจากปจจัยไดแก รายช่ือศิลปน มีสวนรวมสรางทะเลดาว (จากแสงแฟรชมือถือ) และวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการฟงดนตรีมากที่สุด ดานการใชประโยชนคือสวนมากใชเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน 
 จากการวิเคราะหปจจัยองคประกอบ (Factor Analysis) ในการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตรายดาน
ของกลุมตัวอยางไดผลดังนี้ ดานกิจกรรม (Activities) ประกอบดวยตัวแปร A1-A9 พบวากิจกรรมที่กลุมตัวอยางทํา
เปนประจํา ไดแก A7 รับประทานอาหารนอกบานในรานบรรยากาศดีๆ (คาเฉล่ีย 3.76) ดานความสนใจ (Interests) 
ประกอบดวยตัวแปร I1-I9 พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางใหความสนใจ มากที่สุด คือ I6 ในดานตางๆ ไดแก ให
ความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับแรก (คาเฉล่ีย 4.64) และดานความคิดเห็น (Opinions) ประกอบดวยตัวแปร O1-
O9 พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นดวยและใหความสําคัญมากที่สุด คือ O9 สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลกได (คาเฉล่ีย 4.62) ถัดมาใชการจัดกลุมตัวแปรตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (AIO) ที่
มีความสัมพันธกัน ซ่ึงสามารถจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวชาวไทยได ได 7 กลุมดังนี้ 1 กลุมนัก

184



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กิจกรรมบันเทิง ประกอบดวยตัวแปร A4, A5, I6, I7, I8 กลุมที่ 2 กลุมรักเมืองไทย ประกอบดวยตัวแปร O3, O4, O6, 
O7, O8, O9 กลุมที ่3 กลุมเรียนรูคูกระแส ประกอบดวยตัวแปร I3, I4, I5 กลุมที่ 4 กลุมแสวงหาส่ิงใหม ประกอบดวย
ตัวแปร A2, A6, A7,A9 กลุมที่ 5 กลุมใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประกอบดวยตัวแปร A1, A3, A8, I2, I9 กลุมที่ 6 
กลุมพอใจในตนเอง ประกอบดวย ตัวแปร I1, O1, O2 กลุมที ่7 กลุมความคิดสมัยใหม ประกอบดวยตัวแปร O5 
 ถัดมาในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับเปดรับขาวสาร พฤติกรรม
การทองเที่ยว และการใชประโยชนจากการทองเที่ยวเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย ไดผลสรุปดังนี ้
  1. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธตามสมมุติฐานที่ต้ังไว โดยกลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธทางบวกกับการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้ง 7 กลุม ยกเวนคูความสัมพันธระหวางกลุมนักกิจกรรมบันเทิง มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคูความสัมพันธระหวางกลุม
เรียนรูคูกระแส และกลุมความคิดสมัยใหมไมมีความสัมพันธกับส่ือเกานั้นอยางมีนัยทางสถิติ 
  2. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธตามสมมุติฐานที่ต้ังไว โดยกลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตัดสินใจทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย ทั้ง 
7 กลุม ยกเวนคูความสัมพันธระหวางกลุมนักกิจกรรมบันเทิงกับวัตถุประสงคการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี และกลุม
ความคิดสมัยใหมกับปจจัยประกอบการมีสวนรวมในเทศกาลดนตรีนั้นมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุม
ความคิดสมัยใหมกับวัตถุประสงคนั้นไมมีความสัมพันธอยางมีนัยทางสถิติ 
  3. การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยว
ชาวไทย ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธกันตามสมมติฐานที่ต้ังไวทั้งหมด โดยการ
เปดรับขาวสารส่ือเกา การเปดรับขาวสารส่ือใหม และการเปดรับขาวสารส่ือเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมตัดสินใจทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพันธกับมีการใชประโยชนจากการทองเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธกันตามสมมติฐานที่ต้ังไวทั้งหมด โดย 
ปจจัยประกอบการมีสวนรวมเทศกาลดนตรี พฤติกรรมการมีสวนรวมเทศกาลดนตรี วัตถุประสงคการทองเที่ยว
เทศกาลดนตรี กับมีความสัมพันธทางบวกกับการใชประโยชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย : ในบริบทเทศกาลดนตรี เม่ือพิจารณาผลการศึกษา การ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบกับแนวคิดทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ แลวนั้น อภิปรายผลไดดังนี ้
  สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย  
  กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารเทศกาลดนตรีนั้นสามารถกลาวได
วานักทองเที่ยวกลุมนักกิจกรรมบันเทิง มีการเปดรับขาวสารทั้งจากส่ือเกา อยางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 
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และส่ือใหมอยาง ส่ือสังคมออนไลน facebook twitter youtube ส่ืออินเตอรเน็ต โปรแกรมสนทนาLine และโปรแกรม
สืบคนขอมูล google เนื่องจากส่ือตางๆเปนผลการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับตัวใหเขากับยุคสมัย นักทองเที่ยวที่
ตองการขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ความคิดเห็น และความสนใจ ในรูปแบบการดําเนินชีวิต 
ประจําวันจึงมีการเลือกเปดรับส่ือเพื่อรับขาวสารการทองเที่ยว โดยเร่ิมจากกระบวนการแสวงหาขอมูลเก่ียวกับเร่ือง
ทองเที่ยวที่สนใจ หรือการเดินทาง แลวจึงเลือกเปดรับขาวสารจากส่ือที่สอดคลองกับประสบการณของตนเอง ทั้งส่ือ
เกา ส่ือใหม และนักทองเที่ยวเห็นวาเปนประโยชนสอดคลองกับทัศนคติของตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงฤดี 
หอนาค พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับเพลงไทย
สากลจากส่ือ วิทยุ โทรทัศน วีดีโอ และการแสดงสด (คอนเสิรต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 นั่น
คือหากมีการเปดรับส่ือเพลงไทยสากลจากส่ือตางๆ มากรูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนก็จะดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกันกับจุดมุงหมายในเหตุผลและคุณลักษณะตางๆ ของเพลงไทยสากล 
  สมมติฐานที ่2 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ของนักทองเที่ยวชาวไทย 
  รูปแบบการดําเนินชีวิตเกือบทุกกลุมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 7 กลุม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย สวนกลุมความคิดสมัยใหมไมมีความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคนั้น  
  กลาวคือ กลุมนักกิจกรรมบันเทิงนั้น เปนกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสนใจเร่ืองการทองเที่ยว
รูปแบบใหมๆ ที่ต่ืนเตนทาทายอยูแลว ทั้งยังไมชอบอยูเฉยชอบออกเดินทางทํากิจกรรมกับคนหมูมากสนใจในความ
บันเทิง เปดรับส่ือบันเทิง ติดตามขาวสารงานเทศกาล รวมทั้งชอบการสังสรรคกับคนหมูมาก เพราะฉะนั้นคนกลุมนี้จึง
นิยมเดินทางไปทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และตอบสนองความตองการ เพื่อการผอนคลาย
และแสวงหาประสบการณใหมๆของตนเอง ดังนั้นพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่จะตัดสินใจเขารวมงานเทศกาลดนตรีนั้น 
ตรงกับลักษณะนิสัยพฤติกรรมของคนกลุมนี ้ดารา ทีละปาล ที่แสดงใหเห็นวาลักษณะประชากรแบบการดําเนินชีวิต 
ทั้งในดานกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ลวนแลวแตมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงในที่นี้หมายถึงพฤติกรรม
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ซ่ึงในงานเทศกาลดนตรีนั้นเปดโอกาสใหผูคนแสดงพฤติกรรมไดปลดปลอย
แลกเปล่ียนความคิด ความสามารถที่มีในการรวมทํากิจกรรมตางๆ ภายในงาน ไดมีสวนรวมรอง เตน ไปกับศิลปนที่
ช่ืนชอบ พรอมกับพบเจอเพื่อนๆ ใหมที่มีทัศนคติและความช่ืนชอบในการทํากิจกรแรมที่คลายๆ กัน ซ่ึงทําใหเกิด
ความสัมพันธกับปจจัยประกอบการมีสวนรวมอยาง พฤติกรรมการมีสวนรวมและวัตถุประสงคที่เขารวมในงาน
เทศกาลดนตรี 
  สมมติฐานที ่3 การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย 
  การเปดรับขาวสาร มีความสัมพันธความสัมพันธระหวางกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาล
ดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวทั้งหมดกลาวคือ การเปดรับขาวสารจากส่ือเกา การ
เปดรับขาวสารจากส่ือใหม การเปดรับขาวสารเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมตัดสินใจทองเที่ยว
งานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปดรับ
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ขาวสารของกลุมตัวอยางเปนไปตามแนวคิดของ Wilbur Schramm ไวดังนี้ 1) ประสบการณ 2) การประเมินสาร 3) 
ภูมิหลังที่แตกตาง 4) ความสามารถ 5) ความสามารถในการรับสาร 6) บุคลิกภาพ 7) อารมณ และ 8) ทัศนคติ 
  จากผลการวิจัยการเปดรับส่ือของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนเชนนี้เพราะคุณสมบัติของผูรับสารและ
คุณสมบัติของส่ือมวลชนแตละรูปแบบมีหนาที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชนส่ือใหมที่นิยมใชในปจจุบันอยางส่ือสังคม
ออนไลนนั้น สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว เรียลไทม แตมีความนาเช่ือถือในระดับตํ่า แตสามารถเผยแพร
และกระจายขาวสารไดกวางและคลอบคลุมมากกวาส่ืออื่นๆ อรัญญา มาลายทอง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก
ส่ือตางๆ พบวา ผูใชการส่ือสารผานระบบอินเตอรเน็ต จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากส่ือบุคคลประเภทเพื่อน
รวมงานมากที่สุด สําหรับความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการส่ือสารผานระบบอินเตอรเน็ต นั้น มีความสัมพันธ
กับการยอมรับการส่ือสารผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
  สมมติฐานที ่4 พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพันธกับมีการใชประโยชนจาก
การทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี 
  พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธกับมีการใชประโยชนจากการทองเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไวทั้งหมดทุกตัวแปร กลาวคือ ปจจัยประกอบการมีสวนรวมเทศกาล
ดนตรี พฤติกรรมการมีสวนรวมเทศกาลดนตรี วัตถุประสงคการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธทางบวกกับ
การใชประโยชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ทั้ง 3 ปจจัย นั้นมีการใชประโยชนจากการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี เพื่อความบันเทิง 
สนุกสนาน เพื่อความเพลิดเพลิน และพักผอนหยอนใจ เพื่อหลีกหนีความวุนวายหรือปญหาจากการทํางาน เพื่อเสริม
ความคิดเห็นสรางแรงบันดาลใจ เพื่อความสัมพันธที่ดีและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น ตรงกับแนวคิดของ
กัน เนาวรัตน พลายนอยและคณะ ไดเสนอวา การวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยว นั้นจะกลาวถึงปจจัยที่ทําให
บุคคลตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว ซ่ึงไดแกคาใชจายที่ใช สําหรับการทองเที่ยว เวลาสําหรับการทองเที่ยว และ
ความต้ังใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยว ซ่ึงทั้ง 3 องคประกอบนั้นเปนตัวกําหนดที่สําคัญย่ิงตอการเดินทางทองเที่ยว และ
ยังคลายคลึงกับ ธนพร คลองนอย พฤติกรรมที่ทําใหกลุมตัวอยางตองการชมคอนเสิรต เพราะช่ืนชอบการชม ณ 
สถานที่การแสดงสดมากกวาการรับชมทางโทรทัศน โดยสวนใหญเดินทางมาชมกับกลุมเพื่อน และใหความสําคัญกับ
การชมคอนเสิรตในระดับปานกลาง และกลุมตัวยางมีความพึงพอใจภายหลังการไดชมคอนเสิรต ในระดับมาก และ
คิดวาไดรับประโยชนจากการชมในระดับมากเพื่อพูดคุยสนทนา เพื่อตองการรับรูเหตุการณรอบตัว และเพื่อเปนสวน
หนึ่งของสังคมและรูเทาทันสังคม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ ที่ได ศึกษาการสรางองคความรู เร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร 
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย ในบริบทงานเทศกาลดนตรี 
พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการและเปดรับขาวสารผานส่ือใหมอยาง ส่ือสังคมออนไลน facebook 
twitter instagram มากที่สุด จึงควรใหความสําคัญกับชองทางส่ือใหมในการเผยแพรขาวสาร และขอมูลดานการ
อํานวยความสะดวก ทั้งดานที่พัก การเดินทาง ความปลอดภัย และกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้ง
ตนเองและผูรวมเดินทาง ซ่ึงเปนสวนในพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่จะตัดสินใจเขารวมงานเทศกาลดนตรีพฤติกรรม
การทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย ซ่ึงสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับ
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หนวยงานภาครัฐอยางกระทรวงการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ไดแก คาย
เพลง โปรโมเตอร สปอนดเซอร นักการตลาด นักประชาสัมพันธ รวมถึงตัวศิลปนอิสระ กับการวางแผนสนับสนุน
อุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย เพื่อสงเสริมผลักดัน ประชาสัมพันธ และกระตุนประเทศไทยใหมีการพัฒนาของ
อุสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย การสรางวัฒนธรรมดนตรีอยางจริงจัง ใหศิลปนและนักดนตรีมีตัวตนมีชองทางการ
ขายผลงานใหเปนที่ยอมรับ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสําหรับงานเทศกาลดนตรีใหเปนที่ยอมรับทั้ง
ในและตางประเทศ  
 ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
  จากการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนตัวช้ีวัดในภาพรวมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยเขารวมเทศกาลดนตรีเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไป จึงควรมีศึกษากลุมนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ควบคูไป
ดวย ทั้งในมุมมองของผูจัดงานและมุมมองของนักทองเที่ยว เพื่อใหไดผลการศึกษาจากหลายมุมมองเพื่อการนําผล
การศึกษาไปพัฒนาตอยอดในอนาคต ตัวแปรที่นํามาใชศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ รูปแบบการดําเนินชีวิต การ
เปดรับขาวสาร พฤติกรรมการทองเที่ยว และการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้ในการศึกษาคร้ังตอไป 
ผูวิจัยในอนาคตสามารถศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอื่นๆ ทั้งดานนักทองเที่ยว เชน ดานการแสวงหาขอมูล ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ หรือดานของผูประกอบการเทศกาลดนตรี เชน ดานกลยุทธการตลาด การรักษาความสัมพันธ และ
ประชาสัมพันธ เปนตน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ จ าแนกตาม
สถานภาพ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ภูมิล าเนา สาขาวิชาที่ศึกษา และการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา และด้านความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2559 
จ านวน 226 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 1. นักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความสะดวกในการเดินทาง ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า นักศึกษาอนุปริญญาที่มีสถานภาพต่างกัน (เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ภูมิล าเนา สาขาวิชาที่ศึกษา 
และการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, การเลือกเข้าศึกษาต่อ, คณะบริหารธุรกิจ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the motivation of diploma students to 
continue their Bachelor degree in Faculty of Business Administration at Sriwattana Business 
Administration Technological College, Education Center, classified by their gender, age, occupation, 
salary, domicile, major, and student loan, in 5 aspects: personal reason, institution features, public 
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relations,  educational expenses, and travel expediency. The samples were obtained by convenience 
sampling of 266 first year students studying Bachelor degree in Faculty of Business Administration at 
Sriwattana Business Administration Technological College, Education Center in 2559. The tool was a 
questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and One-
way analysis of variance. 
 The results revealed that 
  1. The Diploma students had motivation to continue their Bachelor degree at a “high” level, 
as follows: personal reason, institution features, educational expenses, public relations, and travel 
expediency, respectively. 
 2. Status (gender, age, occupation, salary, domicile, major, and student loan fund) had no 
influence on their decision-making on their further study Bachelor degree in Faculty of Business 
Administration at Sriwattana Business Administration Technological College, Education Center.  
 

Keywords: motivation, decision-making, Faculty of Business Administration 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูงมาก การจัดการศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงานและเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้
อย่างเหมาะสม (สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ. 2537 อ้างถึงใน กิตติ ตันวีระ. 2545) การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศและเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างคุณภาพประชากรให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในสังคมที่
เกิดขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและให้การสนับสนุนส่งเสริมมากที่สุด นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความคิด และเจตคติให้คนไทยรู้จักตนเอง แล้วน าความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและเสริมสร้างสังคมให้ดขีึ้น ประเทศใดก็ตามถ้ามีคนท่ีมีคุณภาพมากประเทศนั้นยอ่มพัฒนาได้ก้าวไกลกวา่
ประเทศอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นจะต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายวิชา ทั้งนี้เพราะกระบวนการพัฒนาประเทศนั้นเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบมาเกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรัชญา และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งสถาบันที่บทบาทและรับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ สถาบันการศึกษาซึ่งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสนองความ
ต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2539: 
7) เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ที่จะท าให้มนุษย์เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ การศึกษานับเป็นเครื่องช่วยให้เกิด
สติปัญญา เกิดความคิดก้าวหน้าและทันสมัยมีไหวพริบ รู้จักใช้วิจารญาณในการตัดสินปัญหาต่างๆ เป็นคนมีเหตุผล 
มีความรู้กว้างขวาง รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมรู้จักใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังสถาบันของภาครัฐและเอกชนมีการศึกษาแบบภาคปกติและ
การศึกษาแบบภาคพิเศษ ทั้งนี้เป็นการตอบสนองความต้องการตลาดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนแบบภาคปกติได้ โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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นักศึกษาต้องค านึงถึงหน้าที่การงานที่รับผิดชอบประจ า ภารกิจด้านครอบครัว กิจกรรมด้านสังคม และค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร (ทองพูล เพิ่มดี. 2542: 25 อ้างอิงจากพจน์ สะเพียรชัย. 2525: 14) ด้วยเหตุนี้การจัด
การศึกษาจึงต้องปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประเภทของการศึกษามากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของบุคคลใน
สังคม กระตุ้นให้สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาความหมาย บทบาทหน้าที่ของการศึกษาใหม่ และ
การจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ (รังรอง สีทองดี. 2535: 10 อ้างอิงจากเพ็ญแข ประจนปัจนึก. 2533) ทั้งที่เป็น
การศึกษาในภาคปกติและการศึกษาในระบบพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองความต้องการของ
ตลาดการศึกษาและช่วยให้บุคคลสามารถอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมตลอดชีวิตของเขา ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา
บริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2552 
เปิดท าการเรียนการสอนทั้งส้ิน 2 คณะ 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี เพื่อรองรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายอาชีวศึกษา ให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีคุณภาพ ซึ่งคงไว้จ านวนนักศึกษาในระบบอาชีวศึกษาอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท างานในพื้นที่มีโอกาสพัฒนา
คุณวุฒิของตน โดยใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดจึงไม่ต้องเดินทางไกลมาก 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษา
แรงจูงใจในด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ
ด้านความสะดวกในการเดนิทาง เพื่อน าผลข้อมูลใช้เป็นแนวทางสู่การวางแผนก าหนดนโยบาย การก าหนดกลยุทธ์ใน
เชิงรุกการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครองในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

สถานภาพ ได้แก ่
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. เงินเดือน 
5. ภูมิล าเนา 
6. สาขาวิชาที่ศึกษา 
7. การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ 
1. ด้านเหตผุลส่วนตวั 
2. ด้านลักษณะของสถาบัน 
3. ด้านการประชาสัมพันธ ์
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
5. ด้านความสะดวกในการเดินทาง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จ านวนทั้งสิ้น 520 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 226 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องแรงจูงใจและความต้องการ เพื่อ
ก าหนดขอบเขตของการวิจัย และได้ก าหนดเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ค าถาม
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ภูมิล าเนา สาขาวิชาที่
ศึกษา และการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และด้านความ
สะดวกในการเดินทาง 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีล าดับขั้นการวิเคราะห์ดังนี้  
   1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ศึกษาวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแต่ละฉบับ 
   2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า แยกแบบสอบถามให้เป็นหมวดหมู่ ตามตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ภูมิล าเนา สาขาวิชาที่ศึกษา และ
การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   3. การประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษานักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ สรุปผลได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาอนุปริญญา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาอนุปริญญาส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มากกว่าเพศชายคิดเป็นร้อยละ 85.17 มีอายุน้อยกว่า 25 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.87 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.70 มีเงินเดือน 15,001-20,000 บาทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.65 มี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.77 สนใจเรียนสาขาการจัดการมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 65.50 กู้ยืม กยศ. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.03 
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  2. นักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 

 

ประเด็นแรงจูงใจ 
ระดับแรงจงูใจ 

 . แปลผล 

1. ด้านเหตุผลส่วนตัว 4.10 มาก 
2. ด้านลักษณะของสถาบัน 4.07 มาก 
3. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 3.89 มาก 
4. ด้านคา่ใช้จา่ยในการศึกษา 4.01 มาก 
5. ด้านความสะดวกในการเดินทาง 3.82 มาก 

รวม 3.98 มาก 

 
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เป็นรายข้อ 
 

ประเด็นแรงจูงใจ ประเด็นแรงจูงใจรายข้อ 
1. ด้านเหตุผล
ส่วนตัว 

นักศึกษาต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง รองลงมานักศึกษาคิดว่าได้ความรู้และ
ประสบการณ์ทางการเรียนมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น และนักศึกษาคิดว่าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรีเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น 
ตามล าดับ 

2. ด้านลักษณะของ
สถาบัน 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไปและมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง รองลงมาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีมีมาตรฐานและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และคณาจารย์มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ตามล าดับ 

3. ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 

นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 
รองลงมาค่าต าราและเอกสารการเรียนมีราคาท่ีเหมาะสม และนักศึกษาสามารถหารายได้ระหว่าง
การศึกษาต่อในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีได้ ตามล าดับ 

4. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

ได้รับค าแนะน าให้เข้าศึกษาต่อศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีจากเพื่อนกลุ่มเดียวกัน เพื่อนรุ่นพี่ 
รองลงมาอาจารย์แนะแนวของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษาทราบข่าวการรับ
สมัครเข้าศึกษาต่อจากป้ายโฆษณาตามสถานท่ี และสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 

5. ด้านความสะดวก
ในการเดินทาง 

การเดินทางจากท่ีท างานไปยังศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีไปมาสะดวกรองลงมาการเดินทาง
จากท่ีพักไปยังศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีไปมาสะดวก และมีทางเลือกในการสัญจรท่ี
หลากหลาย ตามล าดับ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จ าแนกตาม
สถานภาพ ดังตาราง 3  
 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
ผลการวิจยั 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน 

 / 

2. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน 

 / 

3. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน 

 / 

4. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีเงินเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกัน 

 / 

5. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกัน 

 / 

6. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกัน 

 / 

7. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาต่างกัน
มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกัน 

 / 

 
อภิปรายผล 
 แรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจทั้ง 5 ด้าน พบว่าแรงจูงใจของนักศึกษา
อนุปริญญาเป็นประเด็นที่ส าคัญในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ  
เก้าเอี้ยน (บทคัดย่อ: 2549) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีแรงจูงใจ ด้านลักษณะของสถาบัน ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และความสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก ทุกด้านยกเว้น
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องและส่ือการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจมีแรงจูงใจสูงที่สุด ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
ลักษณะของสถาบัน ด้านความสะดวกในการเดินทาง และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องและส่ือการประชาสัมพันธ์  
ตามล าดับ และพล เหลืองรังษี (2546) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า แรงจูงใจในด้านการศึกษาต่อด้าน
เหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความแตกต่างกัน 
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 นักศึกษาอนุปริญญาที่มีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท้ัง 5 ด้าน ไม่
แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์ นุชนารถ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบว่า  ปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยเปรียบเทียบตามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
พบว่า เพศ อาชีพ และรายได้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยนักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การรับทราบข้อมูลข่าวสารของบิดามารดา ญาติพี่
น้องที่จะแนะน าให้เข้าศึกษาต่อที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี รวมถึงการรับรู้ข้อมูลของอาจารย์จ าก
สถานศึกษาเดิมที่จะให้ค าแนะน าเข้าศึกษาต่อยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร เห็นควรให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ เขต
พระโขนง เขตบางนา และชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้สนใจมา
สมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบของนักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะ
บริหารธุรกิจ ในภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
  2. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบของนักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะ
บริหารธุรกิจ เช่น ระหว่างนักศึกษาในมหาวทิยาลัยกับศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง คณะ/สาขาวิชาที่ต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
  3. ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในด้านอื่น เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านค่านิยมทางสังคม ด้านเจตคติ เป็นต้น 
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NBUS022: แรงจงูใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
THE MOTIVATIONAL FACTORS THAT ARE AFFECTING WORK OF NORTH BANGKOK 
UNIVERSITY EMPLOYEES 
 
ดารารัตน  เกษแกว 1   ดร.พงษศักด์ิ  เพชรสถิตย 2 
1 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
  
บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ จํานวน 
155 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance) และการทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ method) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ปจจัยจูงใจ พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบในงาน 
รองลงมาคือ ดานความสําเร็จในงานที่ทํา ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานการเจริญเติบโตใน
องคกร ดานโอกาสและความกาวหนามีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 
 2.  ปจจัยคํ้าจุน พบวา ระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานหนาที่การงานที่เหมาะสม 
รองลงมาคือ ดานการสอนงานอยางเหมาะสม ดานความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา ดานความม่ันคงของงาน ดาน
นโยบายและการบริหารงานขององคกร และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  
มีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ โดยจําแนกตามเพศ อายุ และระยะเวลาทํางานตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานในเร่ืองปจจัยจูงใจ ไมแตกตางกัน สวนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาทํางาน และ
ตําแหนงงานตางกัน มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานในเร่ืองปจจัยคํ้าจุน ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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Abstract 
 This research aimed to 1. Study motivation that affects work of North Bangkok University 
employees 2. Compare motivation that affects work of North Bangkok University employees. The sample 
was 155 personnel were selected by (Stratified Random Sampling) Regarding Krejcie and Morgan 
determining sample size. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, Standard Deviation. In addition, research compares and tests the 
difference of mean with t-test, One-Way Analysis of Variance and pair to Scheffe’s test. 
 The result was as follows: 
 1. The motivation factors found that, levels of motivation that affects work of North Bangkok 
University employees was overall at a high level. The Categories which contain the highest average was 
job of responsible, a low level that was job success, interesting in job descriptions, recognition, growth in 
the organization, opportunity and progress was very low level. 
 2. The supportive factors it was found that, level of motivation that affects of North Bangkok 
University employees was overall at a medium level. The Categories which contain the highest average 
was job of appropriate, job a low level that was coaching job of appropriate, good relationships with 
supervisors, job of stability, policy and management of organization and Environment of work, 
compensation and welfare are very low level. 
 3. Hypothesis test found differences of factors affecting to work of North Bangkok University’s 
employees which were classified by sex, age and time of work have factors that affect work in motivation, 
the different marriage status, education level and job of position were the difference statistically 
significant at .01 level, and statistically significant at .05 level 
 4. Hypothesis test revealed to compare found the difference of factors have affecting work of 
North Bangkok University’s employees of sex, age, marriage status, time of work and different kinds 
positions that had not affected the supportive factors. 
 
Keywords: The motivation that affect work of employees 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันการดําเนินชีวิตในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน มีการติดตอส่ือสารรับสงขอมูลถึงกันไดอยาง
รวดเร็ว การทํางานของหนวยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนก็ตองมีการเตรียมองคกรของตนใหมีความพรอม เพื่อที่จะ
สามารถเขาสูการแขงขันที่เกิดขึ้นใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมของหนวยงานก็จะมุงในการ
ปรับเปล่ียนแปลงองคกร ซ่ึงมีปจจัย 2 ประการ คือ 1) ปจจัยภายนอก ไดแก องคประกอบหลัก คือ องคประกอบ
ทางดานการตลาด ฐานลูกคา และองคประกอบดานผลิตภัณฑและการบริการ และ 2) ปจจัยภายใน ไดแก นโยบาย
ขององคกรและกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานที่เก่ียวของกับงานหลักขององคกร โครงสรางองคกร และ
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การนําระบบเทคโนโลยีใหมมาใชงาน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวนี้ไมสามารถที่จะทํางานใหเกิดความสําเร็จได  
ถาปราศจากองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญ คือ ความพรอมของคนและวัฒนธรรมขององคกร 
 สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการผลักดันชาติใหกาวหนา เปาหมายหลักของ
สถานศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมในภายหนาไดบุคคลที่มีผล
ในความสําเร็จของนักเรียน คือ บุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเปนครูผูสอนหรือบุคลากรฝายสนับสนุนทางการศึกษา
ลวนแลวแตมีความสําคัญย่ิงในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนั้นจึงจําเปนที่ตองสรางแรงจูงใจใหเกิดความรูสึก
มีกําลังใจพรอมที่จะถายทอดความรูประสบการณในแงมุมตางๆ ใหกับผูเรียนไดอยางเต็มที่ (ศุภชัยยาวะประภาษ. 
2548) 
 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เปนสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เร่ิมเปดดําเนินการสอนใน 
ปการศึกษา 2544 เปนปการศึกษาแรก ดวยความต้ังใจอยางแนวแนของผูบริหารสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณสมบัติพรอมทั้งทางดานคุณธรรม และวิชาการ เปนผูที่มี วิสัยทัศนกวางไกล สามารถนําความรูที่ได รับมา
ประยุกตใช ใหเหมาะสมกับสังคมสภาพแวดลอม และเศรษฐกิจ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนย กลางทางการเรียนรูในศาสตรสาขาตางๆ ที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ การที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ตองพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพกอน 
ดังนั้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงเปนส่ิงสําคัญมากอยางหนึ่งตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคกร (อุทัย  หิรัญโต. 2543) ถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมากและไมคิดหนีงาน ดังนั้น การบริหาร
บุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่ ดีในการ
ปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรในองคกรต้ังใจทํางานและทํางานอยางมีความสุข 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เสนอแนะ เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ มีความสุข มีกําลังใจในการทํางาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ไดสารสนเทศแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 2. ไดเสนอแนะแนวทางการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหเกิดความเปนเลิศในองคกรสามารถแขงขันกับองคกรอื่นๆ ได 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขต
สะพานใหมและวิทยาเขตรังสิต จํานวน 260 คน (ขอมูลจากแผนกทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559) 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหมและ
วิทยาเขตรังสิต ไดจากการเปดตารางการของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) โดยกําหนดระดับคา
ความเช่ือม่ันที่ .05 และไดคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางในแตละหนวยงานตามสัดสวนของบุคลากรที่มี ไดจํานวน 155 
คน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระนะเวลาในการทํางาน 
6. ตําแหนงงาน 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ไดแก 
    1.1 ความสําเร็จในงานที่ทํา 
    1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ 
    1.3 ลักษณะงานที่นาสนใจ 
    1.4 ความรับผิดชอบในงาน 
    1.5 โอกาสและความกาวหนา 
    1.6 การเจริญเติบโตในองคกร 
2. ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) ไดแก 
    2.1 นโยบายและการบริหารงาน 
    2.2 การสอนงานอยางเหมาะสม 
    2.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
    2.4 ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา 
    2.5 คาตอบแทนและสวัสดิการ 
    2.6 หนาที่การงานที่เหมาะสม 
    2.7 ความม่ันคงของงาน 
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 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย เปน
แบบสอบถามที่ผสมผสานระหวางแบบสอบถามปลายปด (Closed End) และแบบสอบถามปลายเปด (Opened 
End) ซ่ึงกําหนดเปน 1 ชุด เพื่อสอบถามขอมูลจากบุคลากร โดยมีรายละเอียดในการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 
  แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที ่1 เปนขอมูลสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
นอรทกรุงเทพ โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานและตําแหนงงาน 
   ตอนที ่2 ขอมูลแบบสอบถามแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ มี 2 ปจจัย ประกอบดวย 
    1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ไดแก 
     1.1 ความสําเร็จในงานที่ทํา 
     1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ 
     1.3 ลักษณะงานที่นาสนใจ 
     1.4 ความรับผิดชอบในงาน 
     1.5 โอกาสและความกาวหนา 
     1.6 การเจริญเติบโตในองคกร 
    2. ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factor) ไดแก 
     2.1 นโยบายและการบริหารงาน 
     2.2 การสอนงานอยางเหมาะสม 
     2.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
     2.4 ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา 
     2.5 คาตอบแทนและสวัสดิการ 
     2.6 หนาที่การงานที่เหมาะสม 
     2.7 ความม่ันคงของงาน 
   ลักษณะของแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) ของ ลิเคิรท 
(Likert’s Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
    5 หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับ มากที่สุด 
    4 หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับ มาก 
    3 หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับ ปานกลาง 
    2 หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับ นอย 
    1 หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับ นอยที่สุด 
   เกณฑคาเฉล่ียในการแปลความหมาย 
    ดังนั้น ในแตละระดับสามารถแบงคะแนนคาเฉล่ียออกไดเปน 5 ระดับ ไดดังนี ้
     คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ มากที่สุด 
     คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ มาก 
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     คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ ปานกลาง 
     คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ นอย 
     คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ นอยที่สุด 
   ตอนที ่3 ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ซ่ึงมีลักษณะคําถามปลายเปด (Open-ended question) จํานวน 2 ขอ 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปและระดับแรงจูงใจ
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)   ใชในการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับแรง
จงใจของกลุมตัวอยางไดแก 
    2.1 ตัวแปรที่มี 2 กลุม ไดแก เพศ และตําแหนงงาน ผูวิจัยใชสถิติ (t-test) 
    2.2 ตัวแปรที่มี 3กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางานของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
และกําหนดระดับความเช่ือม่ันที่ .05 กรณีพบความแตกตาง จะใชการทดสอบรายคูโดวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’ 
method) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ประกอบดวย เอกสาร ตํารา 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจ 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) ดวยวิธีการออกแบบสอบถามซ่ึงมีขอคําถาม
ทั้งปลายปด (Close-ended Questionnaire) และปลายเปด (Open-ended Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชากรกลุมเปาหมายโดย 
   2.1 ขออนุญาตจากแผนกทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูลกับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่เปนประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควา 
   2.2 แจกแบบสอบถามดวยตนเองไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 155 ชุด ไดกลับคืนมาและสมบูรณ 
ครบจํานวน 155 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
   2.3 ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม ที่สมบูรณแลวนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม 
Computer สําเร็จรูป 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ต้ังแต 30-40 ป มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาโทระยะเวลาในการทํางาน ต้ังแต 1-5 ป ขึ้นไป สวนใหญ
จะอยูในตําแหนงงานสายสนับสนุน 
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 2. ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ  
  2.1 ปจจัยจูงใจ พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย 
นอรทกรุงเทพ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบ
ในงาน รองลงมาคือ ดานความสําเร็จในงานที่ทํา ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
การเจริญเติบโตในองคกร และดานโอกาสและความกาวหนา มีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 
  2.2 ปจจัยคํ้าจุน พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย 
นอรทกรุงเทพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานหนาที่การ
งานที่เหมาะสม รองลงมาคือ ดานการสอนงานอยางเหมาะสม ดานความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา ดานความ
ม่ันคงของงาน ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานคาตอบแทน
และสวัสดิการ มีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 
 3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 บุคลากรที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาทํางานตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานในเร่ือง
ปจจัยจูงใจ ไมแตกตางกัน สวนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาทํางาน และตําแหนงงาน
ตางกัน มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานในเร่ืองปจจัยคํ้าจุน ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ในดานปจจัยจูงใจ โดยรวมอยู
ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรรูสึกพอใจและภูมิใจในความสําเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบุคลากรสามารถทํางานตามที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหแลวเสร็จตามกําหนดและสามารถปองกัน
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถแกไขปญหาในการทํางานได ไดรับการยอมรับนับถือในอาชีพจากญาติพี่นอง 
เพื่อนฝูงและบุคคลภายนอก ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานและตําแหนงงานที่ไดปฏิบัติ
อยูในปจจุบันไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงานทุกระดับตําแหนงงานตองอาศัยประสบการณสูง งานที่ไดปฏิบัติ
ไดอยูในปจจุบันเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถและคิดริเร่ิมสรางสรรคและลักษณะงานที่ทํานาสนใจทันตอ
เหตุการณไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบงานเพิ่มเติมอยูเสมอสามารถปฏิบัติหนาที่ในความ
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรและไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานตรงกับตําแหนงหนาที่ ความรู
และความสามารถ เกณฑการพิจารณาในการเล่ือนขั้น เงินเดือน ตําแหนง หนาที่ ในหนวยงานเปนตามนโยบายของ
ผูบริหาร งานที่ไดปฏิบัติอยูในขณะนี้ไมมีการสอบเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงงานเนื่องจากเปนหนวยงานเอกชน การ
อบรมใหความรูไมมีความตอเนื่อง และบุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถเพิ่มขึ้น ในบทบาท หนาที่ความ
รับผิดชอบในงานที่ไดปฏิบัติอยู ตลอดจนประสบการณในการเพิ่มพูนทักษะจากการปฏิบัติงานในองคกรได องคกร
ของมีระบบการสอนงานที่ดี มีการแนะนําความรูใหมๆ  และมีโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงานในอนาคต 
สอดคลองกับการศึกษาของ โชติกา  ระโส (2555) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม  พุทธนุกูล (2554) ไดทําการ 
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ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผล
การศึกษา พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  จังหวัดสระบุรีมีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก 
  1. ดานความสําเร็จในงานที่ทํา พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะรูสึกพอใจและภูมิใจในความสําเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ๆ ไดรับมอบหมาบุคลากรสามารถทํางาน
ตามที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหแลวเสร็จตามกําหนดและสามารถปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถ
แกไขปญหาในการทํางานได สอดคลองการศึกษาของ โชติกา  ระโส (2555) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุก
ดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ วัชระ  คําเขียว (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ดานความสําเร็จในการทํางาน อยูใน
ระดับมาก 
  2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะบุคลากรไดรับการยอมรับนับถือในอาชีพจากญาติพี่นอง เพื่อนฝูงและบุคคลภายนอก ไดรับการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานและตําแหนงงานที่ไดปฏิบัติอยูในปจจุบันไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงาน
ทุกระดับ สอดคลองกับการศึกษาของ วัชระ  คําเขียว (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง  การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับการศึกษาของ สุภพ  กันธิมา (2550) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตําบลจังหวัดเชียงใหม พบวา ดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก 
  3. ดานลักษณะงานที่นาสนใจ พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะตําแหนงงานตองอาศัยประสบการณสูง งานที่ไดปฏิบัติไดอยูในปจจุบันเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถ
และคิดริเร่ิมสรางสรรคและลักษณะงานที่ทํานาสนใจทันตอเหตุการณ สอดคลองกับการศึกษาของ โชติกา  ระโส 
(2555) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับการศึกษาของ ปรียาพรรณ  ละอองนวล 
(2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนลาง ผลการวิจัย
พบวา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
  4. ดานความรับผิดชอบในงาน พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหรับผิดชอบงานเพิ่มเติมอยูเสมอสามารถปฏิบัติหนาที่ในความ
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรและไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานตรงกับตําแหนงหนาที่ ความรู
และความสามารถ สอดคลองกับการศึกษาของ ปรียาพรรณ  ละอองนวล (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนลาง ผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับการศึกษาของ สุภพ  กันธิมา (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม พบวา ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก 
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  5. ดานโอกาสและความกาวหนา พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เปนเพราะเกณฑการพิจารณาในการเล่ือนขั้น เงินเดือน ตําแหนง หนาที่ ในหนวยงานเปนตามนโยบายของ
ผูบริหาร งานที่ไดปฏิบัติอยูในขณะนี้ไมมีการสอบเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงงาน เนื่องจากเปนหนวยงานเอกชน การ
อบรมใหความรูไมมีความตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา  ยศคําลือ (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ นิพนธ  พรหมจารี 
(2550) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอโซพิสัย จังหวัด
หนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย 
โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
  6. ดานการเจริญเติบโตในองคกร พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เปนเพราะบุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถเพิ่มขึ้น ในบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบในงานที่ไดปฏิบัติอยู 
ตลอดจนประสบการณในการเพิ่มพูนทักษะจากการปฏิบัติงานในองคกรได องคกรของมีระบบการสอนงานที่ดี มีการ
แนะนําความรูใหมๆ และมีโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงานในอนาคต สอดคลองกับการศึกษาของ โชติกา  ระโส 
(2555) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาบุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับ การศึกษาของ วัชระ คําเขียว.
(2554,บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัด
ทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ดานการเจริญเติบโต อยูในระดับมาก  
 ระดับแรงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ในดานปจจัยคํ้าจุน โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคกรมีนโยบายใหความสําคัญกับการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แตผูบังคับบัญชาไมไดมอบหมายนโยบายใหรับผิดชอบงานไดอยางถูกตองและชัดเจนและองคกรไมเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนตลอดจนการบริหารงาน ไดรับการอบรมจาก
หนวยงานทรัพยากรบุคคลกอนเร่ิมทํางานนอย และการสงบุคลากรเขาฝกอบรมเพิ่มความรูที่ไมตอเนื่อง สถานที่
ทํางานยังไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยเทาที่ควร บรรยากาศในการทํางานยังไมเหมาะสม อีกทั้งเคร่ืองมือและวัสดุ
อุปกรณสํานักงานยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเล้ียง คาจางและสวัสดิการที่ไดรับยังไม
เพียงพอตอการดํารงชีวิต คาตอบแทนที่ไดรับยังไมมีความเทาเทียมกันกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะการทํางานใน
รูปแบบเดียวกัน และมีการจัดตารางปฏิบัติงานไมเหมาะสมเม่ือเทียบกับวันหยุดและวันพักผอนประจําสัปดาห 
สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา  ยศคําลือ (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับการศึกษาของ นิพนธ  พรหมจารี (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา 
บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
  1. ดานนโยบายและการบริหารงาน พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เพราะองคกรมีนโยบายใหความสําคัญกับการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตผูบังคับบัญชา
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ไมไดมอบหมายนโยบายใหรับผิดชอบงานไดอยางถูกตองและชัดเจนและองคกรไมเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและการวางแผนตลอดจนการบริหารงาน สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา  ยศคําลือ (2553) 
ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ 
นิพนธ  พรหมจารี (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอโซ
พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
  2. ดานการสอนงานอยางเหมาะสม พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะไดรับการอบรมจากหนวยงานทรัพยากรบุคคลกอนเร่ิมทํางาน ไดรับการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานและหัวหนาหนวยงานไดสงบุคลากรเขาฝกอบรมเพิ่มความรูอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ 
โชติกา  ระโส (2555) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม  พุทธนุกูล (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจ
และปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก 
  3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เปนเพราะ สถานที่ทํางานยังไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยเทาที่ควร บรรยากาศในการทํางานยังไมเหมาะสม อีก
ทั้งเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณสํานักงานยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา  ยศคําลือ 
(2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
การศึกษาของ นิพนธ  พรหมจารี (2550) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
พื้นที่อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
  4. ดานความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะผูบังคับบัญชาปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ผูบังคับบัญชามีความใกลชิดและเปนกันเองกับ
ผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ สอดคลองกับ
การศึกษาของ โชติกา  ระโส (2555อ) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม  พุทธนุกูล (2554) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก 
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  5. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เพราะเงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเล้ียง คาจางและสวัสดิการที่ไดรับยังไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต คาตอบแทนที่
ไดรับยังไมมีความเทาเทียมกันกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะการทํางานในรูปแบบเดียวกัน และมีการจัดตารางปฏิบัติงาน
ไมเหมาะสมเม่ือเทียบกับวันหยุดและวันพักผอนประจําสัปดาห สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา  ยศคําลือ (2553) 
ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ 
นิพนธ  พรหมจารี (2550) ไดทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอ 
โซพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
  6. ดานหนาที่การงานที่เหมาะสม พบวามีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะบุคลากรมีความภูมิใจในงานที่ไดรับผิดชอบ รักในงานที่ปฏิบัติและทํางานอยางเต็มความสามารถองคกรให
ความสําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม  พุทธนุกูล (2554) ไดทําการศึกษา
เร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการ 
ศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ วัชระ  คําเขียว 
(2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดทหารบกนาน 
ผลการศึกษาพบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดทหารบกนาน  ปจจัยคํ้า
จุนโดยรวมอยูในระดับมาก 
  7. ดานความม่ันคงของงาน พบวามีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
ตําแหนง หนาที่การงานของทานมีความม่ันคง หนวยงานมีความม่ันคงทางดานการเงินและหนวยงานมีแนวโนมทาง
การตลาดที่ดีในอนาคต สอดคลองกับการศึกษาของสอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม  พุทธนุกูล (2554) ได
ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษา
ของ วัชระ  คําเขียว (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
จังหวัดทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัด
ทหารบกนาน ปจจัยคํ้าจุนโดยรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของ สุภพ  กันธิมา (2550) ได
ทําการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหมพบวา พนักงานเทศบาล
ตําบลไดรับปจจัยจูงใจจากเทศบาลตําบล 4 ปจจัย คือ ดานความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะและขอบเขตของงาน สวนปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงานไดรับปจจัยคํ้าจุน 5 ปจจัย คือดานความสัมพันธกับ
บุคคลอื่น การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมในการทํางาน และความม่ันคง ปจจัย
ทั้งหมดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ควรมีนโยบายในการพิจารณาการปรับตําแหนงที่สูงขึ้นอยางเสมอ
ภาค เพื่อสงผลไปสูการต้ังใจปฏิบัติงานของบุคลากรใหประสบความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมายปรับปรุงเคร่ืองมือ
และอุปกรณในสํานักงานใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณงาน สถานที่ใหมี
ความพรอม สะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะแกการทํางานมีการพิจารณาปรับเงินเดือนคาตอบแทนใหอยางสมํ่าเสมอ 
ควรมีการเพิ่มสวัสดิการตางๆ ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับคาตอบแทนที่ไดรับอยูปจจุบันมีความเหมาะสม
กับความรูความสามารถอีกทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพื่อใหบุคลากรรูสึกวามีคุณคา
ตอองคกร และมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพขององคกร 
  2. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ควรมีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รวมถึงการสงเสริมบุคลากรไดเขารวมฝกอบรม ประชุมหรือสัมมนาตางๆ เก่ียวกับตําแหนงงาน
ที่ทํา และมีโอกาสในการเสริมสรางความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพโดยอิสระ 
 ขอเสนอแนะในการทาํวิจัยครั้งตอไป 
  จากผลการวิจัยผูศึกษามีขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอแนวทางปรับปรุงและเพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ดังนี้ 
   1. ควรทําการศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย 
นอรทกรุงเทพ ในเชิงคุณภาพ 
   2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจูงใจที่สงผลตอปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย 
นอรทกรุงเทพ 
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NBUS023: การจดัอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558 
TEACHER’S SAVING & CREDIT CO-OPERATIVERANKING IN THAILAND FOR THE 
YEAR 2015 
 
ดวงใจ ดีนาน1ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์2 
1 นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาสหกรณคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาสหกรณคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558 ประชากรที่ใชใน
การวิจัย ไดแก สหกรณออมทรัพยครูจํานวน 107 แหงการศึกษาคร้ังนี้ไดสงแบบสอบถามความคิดเห็นของผูจัดการ
คณะกรรมการหรือตัวแทนสหกรณออมทรัพยครูเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
จํานวน 159 ชุดเก่ียวกับระดับความสําคัญของอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการจัดอันดับสหกรณ นอกจากนี้การวิจัย
ยังใชขอมูลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครูในป 2558 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉล่ียและ
คารอยละ ผลการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูประจําป 2558สามอันดับแรกมีดังนี้อันดับที่ 1 ไดแก สหกรณออม
ทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหารจํากัด อันดับที ่2 ไดแก สหกรณออมทรัพยศึกษาศาสตรจํากัด อันดับที่ 3 มี 4 
แหง ไดแก สหกรณออมทรัพยครูนครปฐมจํากัด สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษจํากัด สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี
จํากัด และสหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนครจํากัด ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดอันดับ, สหกรณออมทรัพยครู 
 
Abstract 
 The objective of this research was to rank Teacher’s Saving & Credit Co-operative (TSCC) 
Ranking in Thailand for the year 2015. The population of this research was 107 Teacher’s Saving & Credit 
Co-operative. This study sent 159 questionnaires to managers, committees, representative of TSCC, 
officers of the Department of Cooperatives Promotion and the Cooperative Auditing Department for 
collecting their opinion on the importance of financial ratios.The financial data in the year 2015 were also 
conducted in this research. The statistics used  in analyzing the data composed of average and 
percentage. The research found that, the top three TSCC ranking for the year 2015 are:1) the Network 
Development Mukdahan TSCC, 2) Education science TSCC, and3)NakhonPathom TSCC, Si SaKet TSCC, 
UdonThani TSCC,and the Ministry of Education official SakonNakhon TSCC, respectively. 
 
Keywords: Ranking, Teacher’s Saving & Credit Co-operative.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบัน“ครู” ประสบปญหาดานเศรษฐกิจเปนอยางมากสหกรณออมทรัพยครูเปนสถาบันการเงินที่มี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาตลอดจนชวยยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเปนเคร่ืองมือที่ใชแกไขปญหาระบบ
เศรษฐกิจของสมาชิกอีกดวยสมาชิกของสหกรณออมทรัพยเปนบุคลากรครูที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ หาก
สหกรณออมทรัพยครูมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่ดีคุณภาพชีวิตของสมาชิกก็จะดีตามไปดวย
ซ่ึงจะเปนผลดีตอระบบการศึกษาของประเทศชาติ 
 การจัดอันดับเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการประเมินฐานะทางการเงินและความเส่ียงของสถาบันการเงิน เพื่อบง
บอกถึงศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงในปจจุบันนี้ไมเพียงแตองคกรธุรกิจเทานั้นที่ทําการจัดอันดับองคกร แต
สหกรณก็มีการอันดับดวยเชนกัน  
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง การจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูประจําปการเงิน 2558 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครู โดยใชอัตราสวนทางการเงินที่สะทอนผลการดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพยครูมาใชในการวิเคราะหในการจัดอันดับ การจัดอันดับผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูเปนส่ิงที่
สําคัญที่ช้ีใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินงานทั้งดานธุรกิจและดานสังคมที่เปนไปตามหลักการดําเนินงานของ
สหกรณ ผลการวิจัยที่ไดยังสามารถนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูใหสามารถ
พัฒนาเล่ือนอันดับสหกรณของตนใหอยูในอันดับที่ดีขึ้นกวาเดิมตลอดจนชวยใหผูบริหารสหกรณสรางฐานะความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจที่มีความย่ังยืนของสหกรณใหเปนที่พึ่งพาของสมาชิก(ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และเพื่อให
สมาชิกของสหกรณนั้นๆมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สหกรณออมทรัพยครู จํานวน 107 แหง และผูบริหารและบุคคลที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครู โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวน 159 คนแบง
ออกเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยครู คณะกรรมการหรือตัวแทนสหกรณออมทรัพยครูจํานวน 128 คน เจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ และเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณจํานวน 31 คน 
  ขอมูลที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยสงแบบสอบถามจํานวน 
159 ชุด ใหแก ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครู คณะกรรมการหรือตัวแทนสหกรณออมทรัพยครู เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณและเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแกขอมูลทางการเงินของสหกรณ
ออมทรัพยครู ประจําปการเงิน 2558  
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  แบบสอบถามคร้ังนี ้ไดแกแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอัตราสวน
ทางการเงินของเพ็ญประภา รอยตระกูล(2531)ประกอบดวย 13 อัตราสวนแบงออกเปน 3 หมวด ไดแก 
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   หมวดที่ 1 ความสามารถในการดําเนินงานดานการใหบริการแกสมาชิกและการบริหารธุรกิจไดแก
ปริมาณเงินรับฝากโดยเฉล่ียของสมาชิก ปริมาณทุนเรือนหุนโดยเฉล่ียตอสมาชิกอัตราคาใชจายตอรายไดอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของทุน อัตรากําไรสุทธ ิอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราหมุนเวียนตอสินทรัพยทั้งส้ิน  
   หมวดที่ 2 ความสามารถในการดําเนินงานดานความม่ังคงและการดํารงสภาพคลองไดแก
อัตราสวนหนี้สินทั้งส้ินตอทุน อัตราสวนหนี้สินทั้งส้ินตอสินทรัพยทั้งส้ิน อัตราสวนเงินทุนและอัตราสวนทุนหมุนเวียน 
   หมวดที่ 3 ความสามารถในการดําเนินงานดานการสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
สมาชิกครอบครัวและชุมชน ไดแกรอยละการสะสมทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลและรอยละการสะสมทุนสงเสริม
ทางสังคม 
 การวิเคราะหขอมูล 
 คัดเลือกตัวแปรสําหรบัการวิเคราะหฐานะทางการเงิน มีข้ันตอนดังนี ้
  คัดเลือก โดยการหาความถ่ีของขอมูล (frequency) และใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี ้ 
   ใหคะแนน 4 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญมากที่สุด 
   ใหคะแนน 3 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญมาก 
   ใหคะแนน 2 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญปานกลาง 
   ใหคะแนน 1 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญนอย 
   ใหคะแนน 0 คะแนนสําหรับคําตอบไมสําคัญ 
  กําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนระดับความสําคัญของตัวแปรแตละตัวแปรโดยการแบงชวงช้ันดังนี ้
(สรชัย พิศาลบุตร, เสาวรส ใหญสวาง, และปรีชา อัศวเดชานุกร.2549:111) 

  ความกวางของอันตรภาคช้ัน = พิสัย
จํานวนช้ัน

 =     
        = 0.08 
  คะแนนเฉล่ียไดนํามาแบงออกเปนชวง ๆเพื่อกําหนดเปนเกณฑการใหคะแนนเฉล่ียในการคัดเลือกตัว
แปรดังนี ้
   คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.80 ไมสําคัญตัดตัวแปรนี้ออกไป 
   คะแนนเฉล่ีย 0.81-1.60 สําคัญนอยกําหนดให 1 คะแนน 
   คะแนนเฉล่ีย 1.61-2.40 สําคัญปานกลางกําหนดให 2 คะแนน 
   คะแนนเฉล่ีย 2.41-3.20 สําคัญมากกําหนดให 3 คะแนน 
   คะแนนเฉล่ีย 3.21-4.00 สําคัญมากที่สุดกําหนดให 4 คะแนน 
  คํานวณหาคาเฉล่ียของแตละตัวแปรเพื่อกําหนดการใหคะแนน และทําการคัดเลือกตัวแปรโดยใชสูตร
การหาคาเฉล่ียของ เพ็ญประภา รอยตระกูล (2531:10) 
  เม่ือΧ คะแนนเฉล่ีย 
  x1= จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญมากที่สุด 
  x2= จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญมาก 
  x3= จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญปานกลาง 
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  x4= จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญนอย 
  x5= จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาไมสําคัญ 
   N=จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

   Χ =(xi1×4)×+(xi2×3)+(xi3×2)+(xi4×1)+(x5×0)
n

 
  นําคาเฉล่ียของตัวแปรที่คํานวณไดมาเทียบกับเกณฑการใหคะแนนเฉล่ียและทําการคัดเลือกตัวแปร
ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน และการคัดเลือกดังนี้ 
   0.00-0.80  ไมสําคัญตัดตัวแปรนี้ออกไป 
   0.81-1.60 สําคัญนอยกําหนดให 1 คะแนน 
   1.61-2.40 สําคัญปานกลางกําหนดให 2 คะแนน 
   2.41-3.20 สําคัญมากกําหนดให 3 คะแนน  
   3.21-4.00 สําคัญมากที่สุดกําหนดให 4 คะแนน 
 การจัดอันดับสหกรณออมทรพัยครูมีข้ันตอนดังนี ้
  1. นําขอมูลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครูป 2558มาคํานวณหาคาของตัวแปรทั้ง13 ตัวแปร
ในแตละสหกรณ 
  2. วิเคราะหหลักเกณฑการใหคะแนนเฉล่ีย โดยการนําขอมูลคาสูงสุดและขอมูลคาตํ่าสุดของตัวแปร
แตละตัวแปรมาแบงชวงช้ันตามคะแนนแลวกําหนดใหคะแนนอยูระหวาง 0–4 คะแนน 
  3. นําคาตัวแปรในทุกหมวดความสามารถของแตละสหกรณที่ คํานวณไดมาใหคะแนนตาม
หลักเกณฑการใหคะแนน 
  4. รวมคะแนนทุกหมวดความสามารถในการดําเนินงานของทุกสหกรณแลวคิดคะแนนเปนรอยละ
ของคะแนนเต็ม 
  5. จัดอันดับสหกรณออมทรัพยครู ประจําป 2558 โดยสหกรณออมทรัพยครูที่มีคะแนนรวมสูงสุดอยู
ในอันดับที่ 1 และสหกรณออมทรัพยครูที่ไดคะแนนรวมรองลงไปจัดใหอยูในอันดับถัดไป สําหรับสหกรณออมทรัพย
ครูที่มีคะแนนรวมเทากันอยูในอันดับเดียวกัน 
 
สรปุผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป2558 โดยใชอัตราสวนทางการเงินที่
ผานการยอมรับจากผูที่เก่ียวของกับสหกรณแลววาสามารถนํามาใชในการวัดความสามารถในการดําเนินงานของ
สหกรณออมทรัพยครูไดผลการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทย 10 อันดับแรกมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 1 ผลการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทย 
 

อันดับ ช่ือสหกรณ 
1 สหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร จํากัด 
2 สหกรณออมทรัพยศึกษาศาสตร จํากัด 
3 สหกรณออมทรัพยครูนครปฐม จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด, 
 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด, สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สกลนคร จํากัด 
4 สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยวชิราวุธวิทยาลัย จํากัด 

5 สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงคราม จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูสิงหบุรี จํากัด,  
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด,  
สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูกรุงเทพมหานคร จํากัด 
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จํากัด,  
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จํากัด 

7 สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด, 
 สหกรณออมทรัพยครูนครนายก จํากัด, สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จํากัด, 

สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ  จํากัด, 
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด, 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธาน ีจํากัด, 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด, 

8 สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด, 
 สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด, สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด, 
 สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด 

9 สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด, 
สหกรณออมทรัพยครูสระบุรี จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด, 
สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด, 
สหกรณออมทรัพยครูกระบี ่จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูระนอง จํากัด, 

 สหกรณออมทรัพยเสมาธรรมจักรอุดรธานี จํากัด 
10 สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูเพชรบุรี จํากัด, 

 สหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด, 
สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด, 

 สหกรณออมทรัพยครูรอยเอ็ด จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด, 
 สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด, 
 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยในคร้ังนี้ พบวาตัวแปรอัตราสวนทางการเงินที่ใชวัดความสามารถในการดําเนินงานมีตัว
แปรที่สอดคลองกับงานวิจัยอื่นดังนี้ ปริมาณเงินรับฝากโดยเฉล่ียตอสมาชิกปริมาณทุนเรือนหุนโดยเฉล่ียตอสมาชิก
และรอยละของการสะสมทุนรักษารับอัตราเงินปนผลสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญประภา รอยตระกูล(2531)อัตรา
คาใชจายตอรายได อัตรากําไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญประภา  
รอยตระกูล(2531)จินตนา ชนะคุม(2549)พรระวี ถนอมทรัพย(2529)และมลฤดี ตรีรุงเรือง (2548) ในดานอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของทุน อัตราสวนหนี้สินทั้งส้ินตอทุน อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งส้ิน อัตราสวนหนี้สินทั้งสิน
ตอสินทรัพยทั้งส้ินสวนอัตราสวนเงินทุน รอยละการสะสมทุนสงเสริมทางสังคมและอัตราสวนทุนหมุนเวียน สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ เพ็ญประภา รอยตระกูล(2531)และพรระวี ถนอมทรัพย(2529) 
 ในการจัดอันดับในคร้ังนี้ยังไดทําการเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงระหวางงานวิจัยของเพ็ญประภา รอย
ตระกูล (2531)และ ป 2558 ซ่ึงพบวามีความเปล่ียนแปลงทั้งระดับความสําคัญของตัวแปรที่ใชในการจัดอันดับ และ
ผลการจัดอันดับ ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงและทัศนคติของผูตอบที่ตางกันทั้งตัวบุคคลและเวลาในสวนผลการ
จัดอันดับที่เปล่ียนแปลงอาจเกิดจากผลการดําเนินงาน และนโยบายของสหกรณที่เปล่ียนไปตามสภาวะทางการ
แขงขันและเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป  
 อยางไรก็ตามการศึกษาครั ้งนี ้พบวาตัวแปรอัตราสวนทางการเง ินที ่ม ีผลตอการเพิ ่มระดับข ีด
ความสามารถ หรือเปล่ียนแปลงอันดับของสหกรณออมทรัพยครูใหดีขึ้นประกอบดวย อัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราสวน
ทุนหมุนเวียน และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของทุนมีดังนี้ผูบริหารสหกรณควรบริหารเงินทุนโดยจัดสัดสวนการ
ลงทุนใหเหมาะสมกับโครงสรางทางการเงินของสหกรณรวมถึงบริหารคาใชจายใหสัมพันธกับรายไดเพื่อเปนการเพิ่ม
กําไรสุทธิในการรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนนั้นควรทําการเพิ่มยอดเงินสดของสหกรณโดยการจัดหาเงินทุน
จากแหลงระยะยาวมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน เพื่อเปนการลดความเส่ียงในการชําระคืนและยังทําใหสหกรณมี
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นในการหาผลตอบแทนจากเงินทุนของสหกรณ นอกจากหนี้สหกรณควรจัดสัดสวนเงินไป
ลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนใหมากกวาสินทรัพยถาวร อยางไรก็ตามสหกรณจะจัดสรรเงินทุนเทาไรนั้นขึ้นอยูกับการ
บริหารของแตละสหกรณวาสามารถรับความเส่ียงตอผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดลําดับสหกรณทุกปเนื่องจากผลการดําเนินงานสหกรณตลอดจนความคิดเห็นของ
ผูบริหารสหกรณอาจมีการเปล่ียนแปลง (เพ็ญประภา รอยตระกูล. 2531) 
 2. ผลการจัดลําดับคร้ังนี้ชวยใหผูบริหารสหกรณออมทรัพยครูสามารถวางนโยบายในเร่ืองสัดสวนการ
ลงทุนของสหกรณใหเหมาะสมกับโครงสรางสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงจะสงผลใหการจัดอันดับปถัดไปดีขึ้น 
 3. ผลการศึกษาคร้ังนี้ทําใหผูบริหารสหกรณควรมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินหมุนเวียนมากกวา
สินทรัพยถาวรซ่ึงจะชวยใหสหกรณออมทรัพยครูมีความสามารถในการดําเนินงานอยูในอันดับที่สูงขึ้น 
 4. การจัดอันดับวิธีนี้เม่ือนําไปใชในการจัดอันดับสหกรณประเภทอื่นควรเลือกใชตัวแปรใหเหมาะสมกับ
ประเภทสหกรณ 
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NBUS024: คุณภาพชีวติในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง 
THE QUALITY OF WORKING LIFE AMONG EMPLOYEES OF THE ELECTRONICS INDUSTRY 
IN THE CENTRAL INDUSTRIAL ESTATE IN THAILAND 
 
สุธิดา  ถนอมวงษ 1   ดร.ชัยวุฒิ  จันมา 2   ดร.สานิต  ศิริวิศิษฐกุล 3 
1 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกส
ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง และ 2) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลางกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทกลุม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง จํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือ สถิติสําคัญที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาท ีและคาเอฟ 
 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
อยูในระดับมาก ทั้งโดยรวม และแยกพิจารณารายดาน ทั้งในดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานสภาพ
การทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานการพัฒนาความรูความสามารถ 
ดานการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ 
 การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได ประสบการณตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกัน
ในดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน และดานภาวะอิสระจากงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 และประเภทอุตสาหกรรมตางกัน มีความแตกตางกันในดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัย ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการ
บริหาร ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 
 
คําสําคัญ: ปจจัยสวนบุคคล, คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
 
Abstract 
 This study objectives consisted of: 1) to study the quality of working life among employees of 
the electronics industry in the central industrial estate, and 2) to compare individual factors to the quality 
of working life among those participants of 400 employees obtained from multiple-stage sampling 
method and using questionnaires for data collection. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, average, standard deviation, t-test and F-test. 
 The study results indicated that opinions of the participants related to the level of quality of 
working life was at the high level in both overall and separated aspects, which included terms of fair and 
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reasonable compensation, safety working conditions, security and progress in work, collaboration of 
working development, management, independent from work and pride in the organization term. 
 The hypothesis test suggested that different individual factors in term of: sex, age, income, 
experience had no effect to quality of working life on all 8 aspects. On the other hand, the different levels 
of education showed difference in terms of stability and progress in work, collaboration of working, 
independent from work with statistically significant at .05. The difference of industries suggested the 
differences in safety working conditions, security and progress in work, collaboration of working, 
management, independent from work and pride in the organization with statistically significant at .05. 
 
Keywords: Individual factors, The Quality of working life 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรที่สําคัญตอองคการ บุคคล คือ ผูจุดประกายความคิด สรรคสรางส่ิงตางๆ 
ใหเกิดขึ้นในองคการ รวมถึงการวางแผนกลยุทธทั้งหมด ซ่ึงหมายรวมถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการดวย 
เปาหมายของผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยแบงออกเปน 2 เปาหมาย คือ บุคลากรและองคการ เนื่องจากการลงทุน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะทําใหบุคลากรมีความสามารถในการทํางาน และชวยใหองคการประสบผลสําเร็จ 
(ทศวรรณ  เอี่ยมวิมังสา. 2558) การบริหารทรัพยากรมนุษยประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา
ทํางาน การส่ังการ และการควบคุมบุคคลที่เขามาทํางานและในสวนของการจัดคนเขาทํางานนั้น ไดมีการพัฒนา 
องคความรูทางวิชาการที่เรียกวา การบริหารงานบุคคล (Personal administration) และมีการพัฒนาตอเนื่องมาเปน
การบริหารทรัพยากรมนุษย โดยไดรวมการพัฒนา การประเมินผลพัฒนางาน การธํารงรักษา การจายคาตอบแทน 
การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆ เขาไวดวยกัน (กรรณิกา  พนัสอําพล. 2548) ในการ
ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายในยุคโลกาภิวัตนนั้น เปนส่ิงที่ทาทายความสามารถของผูบริหาร
องคการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใชการบริหารงานแบบเดิมๆ ดังนั้น จึงไดมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ
เชิงกลยุทธนําเทคนิคและวิธีการใหมๆ มาใชในการดําเนินงาน ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน เปน
หลักเกณฑหนึ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญและจัดอยูในระดับตนๆ ของการพิจารณาการคงอยูในองคการหรือการมา
สมัครงานกับองคการ และการมีคุณภาพชีวิตการทํางานทําใหคนมีความสนุกกับงานที่ไดรับมอบหมาย ซ่ือสัตยและ
รักองคการ ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีนอกจากทําใหคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนแรงจูงใจให
คนที่มีความสามารถเขามาทํางานในองคการดวย (Gioia. 2004) 
 พนักงานกลุมอิเล็กทรอนิกสเปนบุคคลที่ทํางานทางเทคนิคภายใตการแนะนําและควบคุมของวิศวกรไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส หรือทํางานทางเทคนิคไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการพัฒนา การติดต้ัง และการใชระบบ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการตรวจสอบปรากฏการณทางไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสทั้งในหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร และในโรงงาน ซ่ึงเปนงานที่ตองใชผูที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นสูงพอที่จะสามารถ
ออกแบบพัฒนา หรือแกไขการทํางานผิดปกติของระบบหรืออุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาจควบคุมชางและ
คนงานอื่นๆ ที่ทํางานเก่ียวกับการสรางติดต้ัง และซอมระบบหรืออุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสได สภาพการ
ทํางานของพนักงานกลุมอิเล็กทรอนิกสนี้ ตองทํางานทั้งในและนอกสถานที่ทํางานในการตรวจ ซอม และบริการระบบ
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ควบคุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรมสภาพการทํางานหนักปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพ
ความรอนเสียง กล่ินของสารเคมี ทําความสะอาดอุปกรณ และบางโอกาสทํางานตามลําพัง ตองใชความระมัดระวัง 
และรอบคอบสูงพอสมควร เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน และบางคร้ังตองทํางานเกินเวลา (กอง
สงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน. 2559) หากการไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ถือเปนการ
ลงทุนในระยะยาวที่ผูบริหารองคกรที่ประสบความสําเร็จทุกคนตองใหความสําคัญและใสใจ เพราะการไดมีความสุข
ในการทํางานถือเปนส่ิงที่ปรารถนาของคนทํางานทุกคน ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุขและความพึง
พอใจในการทํางาน 
 แตจากการศึกษาวิจัยของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 
ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พบวา สาเหตุที่กอใหเกิดความ
ไมสมดุลของภาวะแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คือ ปญหาคนเลือกงาน กลาวไดวาเปนยุคที่เปน
แตมตอของแรงงาน เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหมีการดึงแรงงานจากอุตสาหกรรมอื่นเขาไป
เพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็ว ประกอบกับแรงงานไทยมีปทัสทานและคานิยมในการดํารงชีวิตที่เปล่ียนไป ปญหา
หลัก คือ อุปสงคของแรงงานที่มากกวาอุปทานของแรงงาน ทําใหแรงงานมีอํานาจในการตอรองในการเลือกงานมาก
ขึ้นและจากการสํารวจของ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2557: 36-37) ไดทําการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร
ขึ้น สาเหตุของการออกจากงานของผูที่วางงานมีหลายปจจัย จากการสํารวจพบวา สาเหตุเนื่องมาจากการถูกลด
คาจาง หรือสวัสดิการรอยละ 48 รองลงมา งานเดิมเสร็จส้ิน รอยละ 10.9 ไมพอใจคาตอบแทนรอยละ 10.6 ถูกให
ออกรอยละ 5.8 และเลิก/หยุดกิจการรอยละ 4.2 การหมดสัญญาจางรอยละ 2.6 ตามลําดับ 
 ดัวยเหตุนี ้ผูวิจัยจึงมุงศึกษากลุมพนักงานกลุมอิเล็กทรอนิกสภาคกลางทั้งนี้เพราะภาคกลางเปนเขตที่มี
การต้ังนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงมีประชาชนกรจากภูมิภาคอื่นๆ ยายถ่ินฐานเขามาทํางานเปนจํานวนมาก และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทและเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย หรือเรียกไดวา
เปนสวนหนึ่งในองคประกอบของปจจัย 4 เชน อาหาร มนุษยบริโภคอาหาร ส่ิงที่ทําใหเกิดเปนอาหารได ตองใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวยในการประกอบอาหาร คือ ไมโครเวฟ กระทะไฟฟา เปนตน ที่อยูอาศัย การจะสรางที่อยู
อาศัยได ก็ตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวย เชน สวานไฟฟา เ ล่ือยไฟฟา การออกแบบแปลนบานโดยอาศัย
คอมพิวเตอรชวย เปนตน สวนเคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค มนุษยไดนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวยเชนกัน จาก
เหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขต
ภาคกลาง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกส
ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง 
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ขอบเขตในการวิจัย 
 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมเขตภาคกลาง ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก คือ 1) คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 2) สภาพการ
ทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย 3) ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 4) การพัฒนาความรูความสามารถ 5) การ
ทํางานรวมกัน 6) ลักษณะการบริหารงาน 7) ภาวะอิสระจากงาน และ 8) ความภาคภูมิใจในองคการ 
 ขอบเขตดานประชากร ศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง
ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธาน ีและกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยาง คือ จากการใชสูตรของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) เพื่อกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 400 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ไดแก การสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
และการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมโดยเลือกศึกษากลุมตัวอยางพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง 
ซ่ึงมี 4 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธาน ีและกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 สถานประกอบการ ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจและกําหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากร
มนุษยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอันจะสงผลตอความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาน
ประกอบการนั้นๆ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 พนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลางที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได 
6. ประสบการณทํางาน 
7. ประเภทอุตสาหกรรม 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
1. คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย 
3. ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 
4. การพัฒนาความรูความสามารถ 
5. การทํางานรวมกัน 
6. ลักษณะการบริหารงาน 
7. ภาวะอิสระจากงาน 
8. ความภาคภูมิใจในองคการ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนพนักงานบริษัทกลุม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยางไวที่ 400 ตัวอยางโดยการใชสูตรของ 
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Moran. 1970) เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 
  ตอนที ่1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได ประสบการณทํางาน และประเภทอุตสาหกรรมเพื่อหาคาความถ่ี คารอยละ 
  ตอนที ่2 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบงเปน 8 ดาน คือ 1) คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปน
ธรรม 2) สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย 3) ความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 4) การพัฒนาความรู
ความสามารถ 5) การทํางานรวมกัน 6) ลักษณะการบริหารงาน 7) ภาวะอิสระจากงาน และ 8) ความภาคภูมิใจใน
องคการ เพื่อหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 เกณฑแปลความหมายคาเฉล่ียใชเกณฑของ เบสท และคาหน (Best; & Kahn. 1986: 181-182) ดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง อยูในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง อยูในระดับนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง อยูในระดับนอยที่สุด 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F test 
 
สรปุผลการวิจัย 
 1. ขอมูลสวนบุคคลและสถานประกอบการ 
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
180 
220 

 
45.00 
55.00 

รวม 400 100 
2. อายุ 
    2.1 ตํ่ากวา 25 ป 
    2.2 26-30 ป 
    2.3 31-35 ป 
    2.4 มากกวา 35 ป ขึ้นไป 

 
  84 
128 
  84 
104 

 
21.00 
32.00 
21.00 
26.00 

รวม 400 100 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
3. รายได 
    3.1 ตํ่ากวา 10,000 บาท 
    3.2 10,000-20,000 บาท 
    3.3 20,001-30,000 บาท 
    3.4 มากกวา 30,001 บาท 

 
107 
269 
  21 
   3 

 
26.80 
67.20 
  5.20 
  0.80 

รวม 400 100 
4. ประสบการณทํางาน 
    4.1 ตํ่ากวา 1 ป 
    4.2 2-5 ป 
    4.3 6-10 ป 
    4.4 11 ป ขึ้นไป 

 
  56 
213 
  97 
  34 

 
14.00 
53.20 
24.20 
  8.50 

รวม 400 100 
5. ระดับการศึกษา 
    5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    5.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
    5.3 ปริญญาตรี 
    5.4 สูงกวาปริญญาตรี 

 
183 
171 
  37 
   9 

 
45.80 
42.80 
  9.30 
  2.30 

รวม 400 100 
6. ประเภทอุตสาหกรรม 
    6.1 อุตสาหกรรมตนน้ํา 
    6.2 อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
    6.3 อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

 
  72 
291 
  37 

 
18.00 
72.80 
  9.30 

รวม 400 100 
 
 จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 26-30 ป คิดเปน
รอยละ 32.00 มีรายไดระหวาง 10,000-20,000 บาท จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.20 มีประสบการณทํางาน
ระหวาง 2-5 ป จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.20 การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมากที่สุด จํานวน 183 
คน คิดเปนรอยละ 45.80 และสวนใหญอยูในประเภทอุตสาหกรรมกลางน้ํา จํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 72.80 
 
 
 

223



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

 2. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
 
ตาราง 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน โดยรวม 
 

ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน Χ  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 3.507 0.525 มาก 
2. ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย 3.617 0.466 มาก 
3. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน 3.462 0.528 ปานกลาง 
4. ดานการพัฒนาความรูความสามารถ 3.685 0.961 มาก 
5. ดานการทํางานรวมกัน 3.539 0.499 มาก 
6. ดานลักษณะการบริหารงาน 3.583 0.507 มาก 
7. ดานภาวะอิสระจากงาน 3.519 0.532 มาก 
8. ดานความภาคภูมิใจในองคการ 3.562 0.543 มาก 

รวม 3.559 0.422 มาก 
 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหสรุปไดวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับระดับปจจัยคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( Χ = 3.559) ทั้งโดยรวม และแยกพิจารณารายดาน ทั้งในดานดานคาตอบแทนที่
เหมาะสมและเปนธรรม ( Χ = 3.507) ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย ( Χ = 3.617) ดานความ
ม่ันคงและความกาวหนาในงาน ( Χ = 3.462) ดานการพัฒนาความรูความสามารถ ( Χ = 3.685) ดานการทํางาน
รวมกัน ( Χ = 3.539) ดานลักษณะการบริหารงาน ( Χ = 3.583) ดานภาวะอิสระจากงาน ( Χ = 3.519) และดาน
ความภาคภูมิใจในองคการ ( Χ = 3.562) 
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 3. การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสใน

นิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง 
 

ประเด็น เพศ อายุ รายได ประสบการณ ระดับ 
การศึกษา 

ประเภท
อุตสาหกรรม 

1. ดานคาตอบแทนที่ 
    เหมาะสมและเปน 
    ธรรม 

 
t = -.335 
P= .738 

 
F= .142 
P= .935 

 
F= .227 
P= .877 

 
F= .826 
P= .480 

 
F= 1.045 
P= .373 

 
F= 2.074 
P= .127 

2. ดานสภาพการ 
    ทํางานที่คํานึงถึง 
    ความปลอดภัย 

 
t = -1.507 
P= .133 

 
F= .983 
P= .401 

 
F=  187 
P= .905 

 
F= 1.595 
P= .190 

 
F= 1.317 
P= .268 

 
F= 4.729** 
P= .009 

3. ดานความม่ันคงและ 
    ความกาวหนาในงาน 

 
t =-.285 
P= .776 

 
F=.268 
P= .849 

 
F=1.054 
P= .369 

 
F=1.432 
P= .233 

 
F=4.359** 
P=.005 

 
F=3.755* 
P= .024 

4. ดานการพัฒนา 
    ความรูความสามารถ 

 
t =.386 
P=.700 

 
F=1.258 
P= .289 

 
F=.568 
P= .636 

 
F=.282 
P= .838 

 
F= .545 
P= .652 

 
F=.007 
P= .993 

5. ดานการทํางานรวมกัน  
t =.058 
P= .954 

 
F=.015 
P= .998 

 
F=2.238 
P= .083 

 
F=.268 
P= .848 

 
F=3.808* 
P= .010 

 
F=3.389* 
P= .035 

6. ดานลักษณะการ 
    บริหารงาน 

 
t =-.900 
P= .369 

 
F=2.129 
P= .096 

 
F=.256 
P= .857 

 
F=1.140 
P= .333 

 
F=1.009 
P=  .389 

 
F=5.169** 
P= .006 

7. ดานภาวะอิสระจากงาน  
t =-.193 
P= .847 

 
F=1.152 
P= .328 

 
F=.898 
P= .442 

 
F=.921 
P= .430 

 
F=3.659* 
P= .013 

 
F=4.081* 
P= .018 

8. ดานความภาคภูมิใจ 
    ในองคการ 

 
t =-.731 
P= .465 

 
F=1.404 
P= .241 

 
F=.909 
P= .437 

 
F=1.517 
P= .210 

 
F=1.263 
P= .287 

 
F=3.833* 
P= .022 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได ประสบการณ 
ตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน ไมแตกตางกัน  ระดับการศึกษา  ตางกัน มีความ
แตกตางกันในดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน และดานภาวะอิสระจากงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และประเภทอุตสาหกรรมตางกัน มีความแตกตางกันในดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึง
ความปลอดภัย ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานการทํางานรวมกัน ดาน
ลักษณะการบริหาร ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมเขตภาคกลาง พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได และประสบการณตางกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไดแก ระดับ
การศึกษา มีความแตกตางกันในดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน และดานภาวะ
อิสระจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาของพนักงานแตละคนยอมมีความ
แตกตางกัน ยอมมีความคิดเห็นแตกตางกัน และประเภทอุตสาหกรรม มีความแตกตางกันในดานสภาพการทํางานที่
คํานึงถึงความปลอดภัย ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานการทํางานรวมกัน 
ดานลักษณะการบริหาร ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่
.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานสวนใหญอยูในกลุมประเภทอุตสาหกรรมกลางน้ํา จัดไดวาเปนประเภทอุตสาหกรรม
กลุมใหญ ยอมมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซ่ึงปจจัยดังกลาวสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท
กลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทนที่เหมาะสม
และเปนธรรมมากที่สุด คือ มีโครงสรางฐานเงินเดือนที่เปนระบบชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีโครงสรางเงินเดือน
ที่ชัดเจน ชวยใหการจายเงินเดือนเปนไปตามคางาน และมีความเปนธรรมในแงของการทํางานของพนักงานการจาย
เงินเดือนจึงเปนไปอยางมีระบบระเบียบ และมีมาตรฐาน และที่สําคัญก็คือ เกิดความยุติธรรมในการจายเงินเดือน
มากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ ฮูสและคัมม่ิง (Huse; & Cummings. 1985: 125) กลาววา การมีโครงสราง
เงินเดือนที่เปนระบบชัดเจน ทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจกับรายไดที่จะไดรับ สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัยนั้น มีการจัดทําระบบปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน ทั้งนี้เพราะการมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี มี
ระบบปองกันภัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี ทําใหพนักงานรูสึกถึง
ความปลอดภัยในการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของ แสงอรุณ  อิสระมาลัย (2551) กลาววา การมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินทั้งในสถานที่ทํางานจะทําใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางไรความกังวล และมีความสุข สวนความ
ม่ันคงและความกาวหนาในงานนั้น กลาวคือ การไดรับการสนับสนุนในการแสวงหาความกาวหนาในการทํางานเปน
การสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในงานดวยการสรางโอกาสที่มองเห็นไดอยางเปนระบบ ทั้งการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน และตําแหนงงาน ตลอดรวมถึงการโยกยายในสวนการพัฒนาความรูความสามารถ งานที่ไดรับมอบหมายมี
ความทาทาย ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับ
พนักงานทุกคน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม วางานช้ินใดจะมอบหมายใหพนักงานบุคคลใดทําหรือ
การทํางานรวมกัน เพราะงานบางประเภทอาจตองใชบุคลากรเปนจํานวนมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นอกซและ
เออรวิง (Knox; & Irving. 1997) ไดศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในระดับผูบริหาร พบวา การ
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ติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพเก่ียวกับแผนงานและความกาวหนาในชวงของการปรับเปล่ียน การบริหารจัดการ
โปรงใส ชัดเจน เปดเผย ซ่ึงผูบริหารจะตองยึดหลักการบริหารงานพิจารณาถึงความเหมาะสม แตจะใหอิสระในการ
ทํางานทั้งในดานการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการทํางาน รวมถึงรวมกันในการตัดสินใจ เพื่อใหไดงานที่
ยอมรับกับผูบังคับบัญชา รวมไปถึงเพื่อนรวมงาน อันจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกรของตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะผลการวิจัยเพ่ือนาํไปใช 
  จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารองคกรควรใหความสําคัญในดานความม่ันคงและ
ความกาวหนาในงาน เพราะหากพนักงานไดรับการสนับสนุน พนักงานจะมีความรูสึกผูกพันกับองคกรมากขึ้น ทําให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรย่ิงๆ ขึ้นไป 
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NBUS025: การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
ของชุมชนบ้านงิ้ว 
THE APPLICATION OF THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN LIFESTYLE 
SUSTAINABLE OF BAN NGIO COMMUNITY 

 
ศรีวิชัย  สุระชาติ 1   ดร.วัชระ  ค าเขียว 2 
1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว 3) เสนอแนะแนวทางการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านงิ้ว ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จ านวน 234 
คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป สถานภาพในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัย  
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท และอาศัยอยู่ในชุมชน ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป 2) ประชาชนชุมชนบ้านงิ้ว ได้
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ 
ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตามล าดับ 3) จากการเปรียบเทียบการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านงิ้วได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และความรับผิดชอบในครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านงิ้วได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  
 
ค าส าคัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
Abstract 
 The purposes were to 1) study the application of the sufficiency economy philosophy in lifestyle 
sustainable of Ban Ngio community, and 2) compare the differences between the personal factors and 
the Sufficiency Economy Philosophy application in lifestyle of Ban Ngio community. Samples used in the 
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study were 234 people who live in Ban Ngio Community, Sam Khok district, Pathum Thani province, by 
simple random sampling. The data were collected by using a questionnaire. The statistics used for 
analyzing the data composed of frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test, F test, and 
Scheffe’s method. 
 The results were as follows: 1) Most of samples are women, aged over 51 years old, have 
married status, have high school education, general contractor, residents, earned income between 5,000 
- 10,000 Baht per month, and community live more than 16 years. 2) The Ban Ngio community uses the 
sufficiency economies to applied in life sustainability at a “high” level in every aspect:  the aspects of 
virtue, reasonableness, moderation, knowledge and risk management, respectively. 3) Age, marital 
status, occupation, monthly income, and responsibility for family had influence on the Sufficiency 
Economy Philosophy application in lifestyle of people in theBan Ngio community. 
 
Keywords: The Sufficiency Economy Philosophy, Lifestyle Sustainability. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปล่ียนแปลงของโลกในหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อประเทศที่ก าลังพัฒนาซึ่งประเทศ
ไทยได้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.  2540 เป็นต้นมา จากสภาพปัญหาดั้ง
กล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยให้ประกอบอาชีพอย่างพอเพียงที่จะเล้ียงตัวเองได้หลักการส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
บริหารจัดการที่ดินและน้ าเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นระบบการผลิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการพึงตนเองอย่างมีอิสรภาพ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ใช้ชีวิตด าเนินตาม
หลักวิชาการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม นอกจากนั้นทฤษฎีใหม่ยังสามารถน าไปใช้อย่างยืดหยุ่นได้ ดั่ง
พระราชด ารัส เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2541 เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ว่าสามารถยืดหยุ่นได้เหมือนชีวิตของทุกคนต้องมีการ
ยืดหยุ่น ดั้งนั้นทฤษฎีใหม่สามารถน าไปใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลาในยามปกติก็จะท าให้ร่ ารวยมากขึ้นในยามที่เกิด
อุทกภัยก็สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วท าให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี โดยไม่ต้องให้ราชการไปช่วยเหลือมาก
เกินไป วิกฤติเศรษฐกจิที่ประเทศไทยประสบน้ัน เกิดจากความฟุ้งเฟ้อของคนในสังคมที่ขาดจิตส านึกในเรื่องของความ
พอดีและพอเพียงมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย ทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  
การด าเนินการต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ไม่ระมัดระวัง ขาดความประหยัด เพราะยึดในก ระแส 
โลกาภิวัตน์มากเกินไปที่มุ่งเน้นแต่การค้า การลงทุน แต่ขาดความตระหนักและรอบคอบในความเป็นไทยและ
สังคมไทย ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
 ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560–2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกบัการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
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เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2559) ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปล่ียนผ่านจากปัจจัยเร่งทั้งภายในและภายนอกชุมชน อันได้แก่
กระแสการพัฒนาแบบทุนนิยม ระบบสังคมบริโภควัตถุนิยม รวมถึงความต้องการความสะดวกสบายของคนในชุมชน
เอง ปัจจัยเหล่านี้ได้รุมเร้าชุมชนท่ีมีวถิีชีวติแบบพอเพียงตรงนี้ให้ค่อยๆ ละทิ้งคุณค่าทางวัฒนธรรมของตน และกระตุ้น
ให้มีโลกทัศน์แบบคนเมืองมากขึ้นทุกขณะโดยรู้ไม่เท่าทันกลอุบายของระบบทุนบริโภคนิยม ทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้
ชุมชนประสบปัญหา 
 ด้วยเหตุนี้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะให้บรรลุผล
ส าเร็จในระยะเวลาอันส้ันน้ัน มิใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่ายๆ ต้องให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดกับประชาชนทุก
ระดับ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการและทุกภาคส่วนของประเททศ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มีแนวทางในการด าเนินชีวิตดังนี้ คือ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละเลิกความ
ฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพอย่างจริงจัง ดังที่มีกระแสด ารัสว่า “ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่
ถูกต้อง” ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม ดังที่มี
กระแสพระราชด ารัสว่า “ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดจากการประพฤติชอบและการหาเล้ียงชีพชอบเป็น
ส าคัญ (สุเมธ ตันติเวชกุล. 2542) 
 ด้วยเหตุดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านงิ้ว ที่มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอันรวดเร็วภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์  อีกทั้งเตรียม
ความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยัง่ยืนของชุมชน
บ้านงิ้ว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของทางสายกลาง ของ
ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุม้กันในตัวที่ดีในตนเองต่อผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ภายใต้เงื่อนไขความรอบรู้และคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี 
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9) 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม้น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น กินอยู่ใช้แต่เพียงพอดีตามก าลังความสามารถของประชาชน 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  สถานภาพสมรส 
-  ระดับการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  ความรับผิดชอบในครอบครวั 
-  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
-  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชวีิตอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว 
-  ความพอประมาณ 
-  ความมเีหตุผล 
-  การมีภูมิคุ้มกันในตวัที่ด ี
-  เงื่อนไขความรู ้
-  เงื่อนไขคุณธรรม 
-  ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่นชมุชน 
 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบของ
ประชาชน 
 การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การสร้างหรือเตรียมตัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงหรือสถานการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลด้วยความไม่ประมาทของประชาชน 
 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนอย่างระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต หมายถึง การที่ประชาชนได้
น าแนวทางของการเดินสายกลาง มีความพอประมาณ การมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกั น รวมถึงการมีความรู้และ
คุณธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ชุมชนบ้านงิ้ว หมายถึง พ้ืนท่ีชุมชนบ้านงิ้ว ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 การด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน หมายถึง การที่คนเรามีความสารถในการปฏิบัติตนได้อย่างไม่เดือดร้อน มี
ความเป็นอยู่เหมาะสมแก่ตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีความประหยัด ไม่หลงไปตามกระแสวัตถุนิยม ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดังนี้ 
 
    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านงิ้ว ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี จ านวนทั้งสิ้น 576 คน (ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 2 พ.ศ. 2559)  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยหลักการก าหนดขนาดตามตารางส าเร็จรูปของเครจซีและ  
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-609) ได้จ านวน 234 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นค าถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
   5  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   3  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   1  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว มีลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. น าความรู้ที่ได้จากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม 
  3. น าแบบสอบถามจากข้อ 2 เสนอผู้เชียวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) แล้วน ามาหาค่า IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.934 
  4. น าแบบสอบถามจากข้อ 3 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม มา
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932 
  5. น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4 มาปรับปรุงแก้ไข และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามไปสอบถามจาก ชุมชนบ้านงิ้ว ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี จ านวน 234 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแล้ว จ านวน 234 ชุด เพื่อ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test และ F test โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova Analysis) เมื่อพบความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวติอย่างยัง่ยนืของ
ชุมชนบ้านงิ้ว ปรากฏผลดังนี้ 
  1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6  
มีสถานภาพสมรส จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.2 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 สถานภาพในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่
อาศัย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 37.7 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0 
  2. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน   
บ้านงิ้ว ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว โดยภาพรวม 
 

การน าหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ 
ใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งยัง่ยืน 

ระดับความคดิเห็น 

 . S.D. แปลผล 

1. ด้านความพอประมาณ 3.99 .54 มาก 
2. ด้านความมีเหตุผล 4.06 .47 มาก 
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว 3.93 .58 มาก 
4. ด้านเงื่อนไขความรู้ 3.95 .52 มาก 
5. ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 4.23 .46 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.03 .44 มาก 

 
 จากตาราง 1 แสดงระดับความคิดเห็นการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน การด าเนิน

ชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =4.03, S.D.=0.44) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าสูงสุด คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (
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=4.23, S.D.=0.46) รองลงมา คือ ด้านความมีเหตุผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =4.06, S.D.=0.47) 

และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =3.93, 
S.D.=0.58) ตามล าดับ 
  3. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ ความรับผิดชอบในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน พบว่า 
   3.1 เพศต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไข
คุณธรรม ไม่แตกต่างกัน 
   3.2 อายุต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ด้านความมีเหตุผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไข
คุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านเงื่อนไขความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
   3.3 สถานภาพสมรสต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ
ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่   
   3.4 ระดับการศึกษาต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ และ
ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน 
   3.5 อาชีพต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไข
คุณธรรม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่  
   3.6 ความรับผิดชอบในครอบครัวต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ และด้านเงื่อนไขความรู้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความมีเหตุผล 
ด้านเงื่อนไขคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
   3.7 รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความมีเหตุผล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
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   3.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไข
ความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวติอย่างยัง่ยนืของ
ชุมชนบ้านงิ้ว อภิปรายผลดังนี้ 
  1. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน
งิ้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 นี ้นับว่าเป็นแนวคิดส าคัญที่สุดในการสอนคน ซึ่งน ามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดย
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ท าให้ประชาชน
น้อมน าพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัฐพงศ์  
บุญญานุวัตร (2554) ทีศ่ึกษาวิจัยเรื่อง การน าแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวติของประชาชน
ในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ความพอประมาณ ด้านการมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม อยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขด้านคุณธรรม ประชาชนมีการน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตมากที่สุด 
   1.1 ด้านความพอประมาณ ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของของนภาพรรณ วงศ์มณี (2553) 
ทีศ่ึกษาการน าแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน กรณีศึกษาชุมชน
ทรายทอง ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับการน าแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม ด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และด้านภูมิคุ้มกันท่ีดี อยู่ในระดับมาก 
   1.2 ด้านความมีเหตุผล ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์ (2550) ที่
ศึกษาการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการด าเนินชีวิต กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านใหม่
สามัคคี ต าบลแม่สุก อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการน าเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอยู่ในระดับมาก 
   1.3 ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมนชยา แถมเงิน 
(2557) ที่ศึกษาการน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า ประชาชนมีการน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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   1.4 ด้านเงื่อนไขความรู้ ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยพรรณ  
จันทร์หอม (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของครูโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของครู  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   1.5 ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธนวุฒิ พิมพ์กิ  (2557) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับ
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยภาพรวมและจ าแนกตาม
ลักษณะของกิจการ อยู่ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด  
  2. ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ที่มีเพศ อายุ สถานภาพทาง
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ ความรับผิดชอบในครอบครัว รายได้เฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนต่างกัน พบว่า 
   2.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมนชยา แถมเงิน (2557) ทีศ่ึกษาวิจัยเรื่อง การน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
ของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร (2554) ทีศ่ึกษาวิจัยเรื่อง การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการน าแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ได้แก่ เพศ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน 
   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืนแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สันสกฤต มุนีโมไนย (2551) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจและการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต ได้แก่ เพศ 
รายได้ และสถานภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ตรงงาม (2550) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน มีผลต่อการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความมีเหตุผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรมแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของเอื้องทิพย์ เกตุกราย (2551) 
ที่ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอ
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ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกนัมีการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในชีวติประจ าวัน
แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยศักดิ์ เสนานุช (2552) ทีศ่ึกษาเรื่อง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติของคนในชมุชน:ศึกษากรณี หมู่บ้านต้นกระโดน ต าบลวังมะนาว อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า คนในชุมชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ไม่แตกต่างกัน 
   2.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีความรับผิดชอบในครอบครัวต่างกัน มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ และด้านเงื่อนไขความรู้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
ความมีเหตุมีผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และด้านเงื่อนไขคุณธรรม แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ภาครัฐ หรือผู้น าชุมชนควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่องการท าบัญชีการออม และให้ความรู้
ด้านการจัดท าบัญชีรายรับ–รายจา่ยในครัวเรือน เนื่องจากประเด็นเหล่านี้ประชาชนยังมีการน าไปปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
  2. ผู้น าชุมชนจ าเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชน เพื่อตระหนักรู้และเห็นประโยชน์
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต และมีการติดตามผลการปฏิบัติในระดับตนเอง
และระดับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิธีชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านงิ้ว เพื่อจะ
ได้น ารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป
ในอนาคต 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอยู่ก่อนและหลังในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน 
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NBUS026: การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS 
THE DEVELOPMENT OF PRANAKORN RAJABHAT UNIVERSITY ADVISER ON iOS SYSTEM 
 
ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ 1   สุนันทา  ศรีม่วง 2   และณัฏฐกันย์  เจริญวัฒธนากุล 3 
1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบนสมาร์ทโฟน iOS 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบนสมาร์ทโฟน iOS กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครที่ใช้สมาร์ทโฟน iOS ตั้งแต่ รุ่น 4.0 ขึ้นไป จ านวน 98 คน โดยใช้แบบประเมินมาตรวัด 5 ส่วน ผลการวิจัย

พบว่า องค์ประกอบด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับดีมาก ( X = 4.81, S.D. = 0.41) 

และองค์ประกอบด้านลักษณะของโปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับดีมาก ( X = 4.77, S.D. = 0.43) ดังนั้น 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS จึงเป็นช่องทางในการสนับสนุนอาจารย์ 
ที่ปรึกษาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาของนักศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชัน iOS, ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this research are 1) To develop an iOS application of Pranakorn Rajabhat 
University adviser. 2) To study the user’s opinion on the used application. The result of research as follows: 
there are two elements of implementation. The use of application content assessment was at excellent 

level ( X = 4.81, S.D. = 0.41) and the design of application content assessment was also at excellent level 

( X = 4.77, S.D. = 0.43). The application connect between adviser and student. 
 
Keywords:  iOS Application, Adviser system. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารในรูปแบบสมาร์ทโฟนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ท าให้มีการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนในบนระบบ iOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการท่ีพัฒนา
และจ าหน่ายโดยบริษัทแอปเปิล เปิดตัวครั้งแรกในปี 2007 เพื่อใช้บนไอโฟน และได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้บน
อุปกรณ์พกพาอื่นๆ ของแอปเปิล และไม่อนุญาตให้น า iOS ไปติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของแอปเปิล ในปี 2015 
iOS มีส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของการบริโภคข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา [1] ความนิยมแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
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ในระบบปฏิบัติการ iOS ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบบริการการศึกษา
เพื่อน าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนามาใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ที่ทันต่อการพัฒนา  โดยงานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ 
iOS อันจะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในการให้ค าปรึกษาวิชาการกับนักศึกษาได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาอย่างรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. พัฒนาแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS 
 2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ยุภา  สุธงษา และทัศนันทน์  ตรีนันทรัตน์ฐ [2] ได้ท าการวิจัยการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรมผลวิจัยด้าน
การท างานของระบบค่าเฉล่ียในระดับดี (4.38) และด้านลักษณะการออกแบบค่าเฉล่ียในระดับดี (4.44) แสดงให้เห็นว่า
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 เกรียงไกร  ชัยมินทร์ [3] ได้ท าวิจัยแอนดรอยด์และ iOS แอพพลิเคชันส าหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชัน CMU e-Theses และ CMU e-Research 
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40, 4.20) ด้วยว่าท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ทุกเวลา
และไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานท่ีโดยไม่ต้องเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุด 
 สัญญา  เครือหงส์, ธนพงศ์  หมีทอง, เพ็ญนภา  บุญคล้าย และสมยศ  ป้อมทอง [4] ได้ท าการ การพัฒนา 
แอพลิเคชันติดตามสถานะอีเอ็มเอสผ่านมือถือด้วยข้อมูลรูปแบบเจซัน ผลการวิจัยพบว่า  การประเมินแอพลิเคชั่นที่
สร้างขั้นสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุและจดหมายลงทะเบียนให้กับผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉล่ีย 4.23 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ใน
ระดับด ี
 ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ และณัฏฐกันย์  เจริญวัฒธนากุล [5] ได้ท าการวิจัยการพัฒนาระบบอาจารย ์
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านการใช้งาน

แอพพลิเคชัน มีผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับดีมาก ( X = 4.81, S.D. = 0.54) และองค์ประกอบด้านลักษณะของ

โปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับดีมาก ( X = 4.54, S.D. = 0.68) 
 จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
บนสมาร์ทโฟน iOS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน iOS สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน  iOS ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดัดแปลงแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เพื่อความเหมาะสมตามล าดับ 
ดังนี้ 1) System Requirement 2) Analysis and Design 3) Coding and Debugs 4) Installation and Maintenance 
โดยมี Use Case Diagram ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 Use Case Diagram ของระบบท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เป็นที่ปรึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 2, 3 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 98 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกจาก
อาจารย์ที่มีสมาร์ทโฟน เช่น iPhone และ iPad เป็นต้น บนระบบปฏิบัติการ iOS ระยะเวลาที่ท าการวิจัยเดือนมกราคม 
2558-เดือนสิงหาคม 2558 
 เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในที่นี้  คือ แอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบน
สมาร์ทโฟน iOS และแบบประเมินความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบน
สมาร์ทโฟน iOS ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ใช้งาน 
  การใช้งานแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS 

ระบบท่ีอาจารย์ปรึกษา 

ล็อกอิน 

หาหมู่เรียนท่ีปรึกษา 

หารายชื่อที่

ปรึกษา 

บันทึกระบบบริการการศึกษา

การศึกษาการศึกษา 
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  ผู้ใช้งานจะต้องมีโทรศัพท์เคล่ือนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และใช้อินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากแอพพลิเคชัน
ระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครนี้เป็นเวอร์ชันแรกจึงรองรับโทรศัพท์เคล่ือนที่ ตั้งแต่ iPhone 4S และ 
iPad 2 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน มีดังนี ้
   1. การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS 
โดยไปในเมนู App Store ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS ใช้เมนูค้นหาในระบบของ iPhone พิมพ์ PNRU เลือก App 
Adviser PNRU และติดตั้งแอพพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน 
   2. เข้าสู่การใช้งานโดยมีหน้าจอการใช้งาน ดังนี ้
    แอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS ในหน้าจอแรก 
ภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 หน้าจอแรก 
 
    หน้าจอแรกจะประกอบด้วย Username และ Password ทางผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ก าหนดให้ 
หลังจากใส่ Username และ Password กดปุ่ม Login จะได้หน้าดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 3 หน้าจอหลัก 
 
    หน้าจอที่สองประกอบด้วยเมนู ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาชมรมหรือชุมนุม เลือกกดปุ่มเมนูจะ
ได้หน้าดังภาพประกอบ 3 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 หน้าจอรายการที่ปรึกษา 
 
    หน้าจอที่รายการท่ีปรึกษา ประกอบด้วยรายการหมู่เรียนของนักศึกษาทั้งหมด 
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ภาพประกอบ 5 หน้าจอรายชื่อนกัศึกษา 
 
    หน้าจอที่รายชื่อนักศึกษา ประกอบด้วยรหัสนักศึกษา ชื่อของนักศึกษา หน่วยกิตเฉล่ีย หน่วยกิต
ที่ผ่าน สถานการณ์ลงทะเบียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 หน้าจอข้อมูลนักศึกษา 
 
    หน้าจอข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วย  รูปถ่าย รหัสนักศึกษา ชื่อ -สกุล สาขา สถานะ 
การลงทะเบียน ผลการเรียนเฉล่ีย ผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ผลการเรียน 
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ภาพประกอบ 7 หน้าจอการลงทะเบียนเรียน 
 
    หน้าจอการลงทะเบียนเรียน ประกอบไปด้วยรายวิชาที่ได้ลงเรียนในแต่ละภาคเรียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 หน้าจอตารางเรียน 
 
    หน้าจอตารางเรียน ประกอบไปด้วย รายวิชาที่ลงทะเบียน วันเวลาและห้องเรียน 
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ภาพประกอบ 9 หน้าจอแสดงผลการเรียน 
 
    หน้าจอแสดงผลการเรียนจะเป็นการแสดงผลการเรียนในแต่ภาคเรียนท่ีผ่านมา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนสมาร์ทโฟน 
iOS ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประเมินองค์ประกอบทั้งหมด 2 ด้าน คือ 

  1. องค์ประกอบด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับดีมาก ( X = 4.81, 
S.D. = 0.41) หัวข้อที่มีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรมและความทันสมัยของข้อมูลตาม

ระบบบริการการศึกษา ( X = 4.86, S.D. = 0.38) 

  2. องค์ประกอบด้านลักษณะของโปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉล่ียระดับดีมาก ( X = 4.77, S.D. = 
0.43) หัวข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในระบบบริการการศึกษาเหมาะสมต่อการ

ใช้งานการจัดรูปแบบมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และสีสันในการออกแบบเหมาะสมต่อการใช้งาน ( X = 4.86, 
S.D. = 0.38) 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสมาร์ทโฟน iOS ได้พัฒนาขึ้นและสามารถ
น ามาใช้งานในกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่สามารถเชื่อมต่อสู่ระบบอินเทอร์เน็ต จากการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS เป็นที่สนใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการรับข้อมูล
ทางวิชาการของนักศึกษาที่ปรึกษาของตวัเอง เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภา  สุธงษา และทัศนันทร์  ตรีนันทรัตน์ ท่ีท าการวิจัยการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการเว็บแอพพลิเคชั่นและภาษา PHP ในการพัฒนา
โปรแกรมมีผลวิจัยด้านการท างานของระบบค่าเฉล่ียในระดับดีและด้านลักษณะการออกแบบค่าเฉล่ียในระดับดี 
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ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดีที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นมาใช้งาน  
บนสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พอใจต่อการใช้งานของผู้ใช้งานในระดับที่ดี  งานวิจัยของ เกรียงไกร   
ชัยมินทร์ ที่ได้พัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์และ iOS แอพพลิเคชันส าหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัย
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าแอปพลิเคชันวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) และแอปพลิเคชันงานวิจัย มีความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่าผู้รับบริการพึงพอใจในระดับมาก งานวิจัยของ สัญญา  เครือหงส์, ธนพงศ์  หมีทอง, 
เพ็ญนภา  บุญคล้าย และสมยศ  ป้อมทอง ที่ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นติดตามสถานะอีเอ็มเอสผ่านมือถือด้วยข้อมูล
รูปแบบเจซันที่มีความพึงพอใจมีระดับดี และงานวิจัยของ ธเนศ  ตั้งจิตเจริญเลิศ และณัฏฐกันย์  เจริญวัฒธนากุล  
ที่ได้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีผลการประเมิน
ความคิดเห็นในระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
เป็นการพัฒนาตามรูปแบบของระบบการให้ค าปรึกษาบนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ข้อจ ากัดของข้อมูลที่น ามา
แสดงบนสมาร์ทโฟนจึงมีรายละเอียดส าคัญเท่านั้น ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลตามในส่วนอื่นของ
นักศึกษา เช่น กิจกรรมนักศึกษา สุขภาพร่างกาย เป็นต้น 
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NBUS027: ประเภทของสัญญาจางมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบิน ในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
EMPLOYMENT CONTRACT TYPES AFFECTING WORKING EFFICIENCY OF FLIGHT 
ATTENDANTS IN THAI AIRWAYS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 
 
รัชดาภรณ  เพิ่มความเจริญ 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินที่มี
ประเภทของสัญญาจางที่แตกตางกันของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินของบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามประเภทของสัญญาจาง เคร่ืองมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน จํานวน 363 คน ที่มีสัญญาจางแตกตางกัน ดังนี้ 
1) สัญญาจางแบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป จํานวน 121 คน 2) สัญญาจางแบบสัญญา 5 ปตอจนเกษียณอายุ 
จํานวน 121 คน 3) สัญญาจางแบบสัญญาการจางงานส้ินสุดเม่ืออายุ 45 ป จํานวน121 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบวา พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีรายได 30,001-60,000 บาท/เดือน พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินที่มีประเภทของสัญญาจางแบบประจําจนถึง
อายุเกษียณ 60 ป ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการทํางานดานระเบียบวินัยในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด 
ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน และดานการวัดผลในการทํางานอยูในระดับมาก และพนักงานที่มีสัญญาจาง
แบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป มีประสิทธิภาพการทํางานทั้ง 3 ดาน มากกวาสัญญาจางแบบสัญญา 5 ปตอจน
เกษียณอายุ และสัญญาจางแบบสัญญาการจางงานส้ินสุดเม่ืออายุ 45 ป 
 
คําสําคัญ: ประเภทของสัญญาจาง ประสิทธิภาพการทํางาน พนกังานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study: 1) working efficiency of flight attendants with 
different employment conditions at Thai Airways International Public Company Limited; 2) to compare 
working efficiency of flight attendants at Thai Airways International Public Company Limited by categorizing 
employment conditions. Tool used to collect data was questionnaires from 363 flight attendants who have 
diverse employment contracts: 1) Permanent employment contracts until retirement at the age of 60 years 
(121 people); 2) 5-year employment contracts to be renewed until retirement age (121 people) and 3) 
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Employment contracts with expirations reach 45 years of age (121 people). The statistics employed in data 
analysis were frequency, percentage, mean, Standard Deviation and testing hypothesis was ANOVA. 
 The findings found that, most of the flight attendants were females who had graduated bachelor 
degrees and had monthly incomes of 30,001-60,000 baht per month. Different employment conditions 
affected work efficiency of flight attendants at Thai Airways Public Company Limited were as follows: 
Flight attendants with permanent employment contracts until the retirement age of 60 years were found to 
give importance to work efficiency in terms of work discipline at the highest level, while giving importance 
to obligation and responsibility for work were high. The degree of importance given to work performance 
evaluations was also high. Furthermore, employees who had permanent employment contracts until the 
retirement age of 60 years were found to have efficiency in three areas, more efficiency than employees 
with 5-year employment contracts renewed until retirement age and employment contracts to expire 
when employees reach 45 years of age. 
 
Keywords: employment contract types; working efficiency; flight attendants. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากการที่ธุรกิจสายการบินในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็วรวมถึงการเพิ่มขึ้นของสายการบิน
ตนทุนตํ่าทําใหมีการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจสายการบิน หลายๆ องคกรมีการลดคาใชจาย เพื่อใหไดผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้น เนนเร่ืองของการบริหารบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดสัญญาจาง เพื่อควบคุมตนทุนดานบุคลากรได
ในระยะยาว 
 ประกอบกับการผันผวนของราคาน้ํามันและอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงไมอาจที่จะคาดการณได บริษัทฯ จึงตระหนัก
ถึงการลดตนทุน ทําใหมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงสัญญาการจางงานสําหรับพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ซ่ึงปจจุบัน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการใชสัญญาจางงานสําหรับพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน อยู 3 ประเภท คือ 
การจางงานแบบประจํา จนถึงอายุเกษียณ คือ 60 ป แบบสัญญา 5 ป ตอจนเกษียณอายุ และแบบสัญญาการจางงาน
ส้ินสุดเม่ืออายุ 45 ป ซ่ึงเปนแบบที่ใชในการรับสมัครงานในปจจุบัน บริษัทฯ จะมีภาระผูกพันทั้งในเร่ืองเงินเดือนและ
สวัสดิการ นอยลงกวาการจางงานแบบเดิม คือ เกษียณอายุ 60 ป ในทางกลับกัน ทําใหพนักงานเร่ิมขาดขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน ปฏิบัติ ทําใหบริษัทใชงบประมาณดานการคัดสรรและอบรมบุคลากรที่สูงมาก และยังสูญเสียบุคลากร
ที่มีความสามารถบางสวนไป ประสิทธิภาพในการบริการลดลง หากผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจที่ดียอมมีความมุงม่ันที่จะ
ทํางานใหสําเร็จ สงผลใหมีการอุทิศตนและทุมเทในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานยอมดีและบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกรแตในทางตรงขามหากผูปฏิบัติงานไมมีขวัญกําลังใจ ไมอุทิศตนและทุมเทตามที่ควรจะเปน ผลการปฏิบัติงาน
ก็ไมอาจบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได สมโชค  ประยูรยวง (2558) 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ที่มีประเภทของสัญญาจางที่
แตกตางกันของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามประเภทของสัญญาจาง 
 
นิยามศพัทเฉพาะ 
 สัญญาการจางงาน (employment contract) หมายถึง สัญญาจางงาน หรือเรียกวาหนังสือวาจาง หมายถึง 
ขอตกลงในการสรางความสัมพันธดานแรงงาน ระหวางผูใชแรงงานกับกิจการ หรือหนวยงานผูวาจาง ซ่ึงสัญญาการ
จางงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) พนักงานที่มี
สัญญาการจางงานแบบประจําจนถึงเกษียณอายุ 60 ป 2) พนักงานที่มีสัญญาการจางงานแบบ 5 ป ตอจนเกษียณอายุ 
60 ป 3) พนักงานที่มีสัญญาการจางงานส้ินสุดเม่ืออายุ 45 ป 
 ประสิทธิภาพการทํางาน (working efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํางานของแตละบุคคลที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน แบงเปนรายขอ ดังนี้ 1) ระเบียบวินัยในการทํางาน คือ ขอกําหนดเพื่อควบคุมพฤติกรรม
ของพนักงานเก่ียวกับการทํางาน 2) หนาที่ความรับผิดชอบตองาน คือ การมาทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 3) การวัดผล
ในการทํางาน คือ การทํางานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถวัดผลและตรวจสอบได 
 การทาํงาน (operation) หมายถึง การบริการและการดูแลความปลอดภัยของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
ที่มีการทํางานบนเคร่ืองบินเทานั้น 
 พนกังานตอนรับบนเครือ่งบิน (flight attendant) หมายถึง พนักงานที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกใหแก
ผูโดยสารทั้งเร่ืองความปลอดภัยบนอากาศยานและบริการตางๆ ตลอดเที่ยวบิน 
 บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) (Thai Airways International company limited) หมายถึง องคกรที่เปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และเปนสายการบินแหงชาติ ที่มีการดําเนินงานดานการบินพาณิชยทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดเร่ืองประเภทของสัญญาจางมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
ตอนรับบนเคร่ืองบิน ในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 6,219 คน 
(ขอมูลจากกองบริหารพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ณ เดือนกรกฎาคม 2559) แบงตามประเภทของสัญญาจางได ดังนี้ 
1) แบบประจํา จนถึงอายุเกษียณ 60 ป จํานวน 3,825 คน 2) แบบสัญญา 5 ป ตอจนเกษียณอายุ จํานวน 1,550 คน 
3) แบบการจางงานส้ินสุดเม่ืออายุ 45 ป จํานวน 844 คน 
  กลุมตัวอยาง ทําการคัดเลือกจากกลุมประชากร ดวยหลักการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดจํานวน 362 คน 
  วิธีการสุมตัวอยาง ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) คือ มีการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยกําหนดคุณลักษณะตามประเภทของสัญญาจางในสัดสวนที่เทากัน ซ่ึงเม่ือมีการแบงกลุมแลวจะได กลุมละ 121 คน 
จากจํานวนทั้งหมด 363 คน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการศกึษา 
  ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนปที่
ปฏิบัติงาน รายได ประเภทของสัญญาจาง 
  ตอนที ่2 ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 
  ตอนที ่3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตอนรับ 
บนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
1. ดานระเบียบวินัยในการทํางาน 
2. ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน 
3. ดานการวัดผลในการทํางาน 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. รายได 

ประเภทสัญญาจาง 
1. แบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป 
2. แบบสัญญา 5 ป ตอจนเกษียณอายุ 
3. แบบสัญญาการจางงานส้ินสุด 

เม่ืออายุ 45 ป 
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   ผูศึกษาทําการพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง โดยการหาดัชนีสอดคลอง (Item Objective 
Congruence Index: IOC) เทากับ 0.85 สูงกวาเกณฑที่กําหนด นําไปตรวจสอบคุณภาพ โดยใชวิธีการหาคาความ
เช่ือม่ัน (Reliability) ดวยวิธีการครอนบัค กับกลุมพนักงานที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดเทากับ 0.843 
แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันสูง และนําไปปรับปรุงใหสมบูรณสําหรับใชจริงตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 363 ฉบับ แบงตามประเภทของสัญญาจางของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 กลุม 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมขอมูล จากตํารา บทความและผลงานวิจัยอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ ซ่ึงใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามขอมูลทั้งส้ิน ประมาณ 1 เดือน 
 การวิเคราะหขอมูล 
  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย 
  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน คือ F test ซ่ึงใชทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ีย ระหวางคา 3 กลุม ขึ้นไป โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
 
สรปุผลการวิจัย 
 ขอมูลสวนบุคคล 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 69.70 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 75.50 มีรายไดตอเดือน 30,001-60,000 บาท จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 
50.40 มีประเภทของสัญญาจางแบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป แบบสัญญา 5 ป ตอจนเกษียณอายุ และแบบ
สัญญาการจางงานส้ินสุดเม่ืออายุ 45 ป ในแตละกลุมมีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 33.30 แบงเปนสัดสวนที่เทา
เทียมกัน 
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 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน 
 
ตาราง 1 ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน แบงตามประเภทของสัญญาจาง 
 

ประสิทธิภาพ 
การทํางาน 

สัญญา 60 ป สัญญา 5 ป สัญญา 45 ป 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานระเบียบวินัย
ในการทํางาน 4.37 0.67 มากที่สุด 3.67 1.06 มาก 3.67 0.99 มาก 

2. ดานหนาที่และ
ความรับผิดชอบ 4.16 0.65 มาก 3.36 0.97 ปานกลาง 3.30 1.06 ปานกลาง 

3. ดานการวัดผล 
ในการทํางาน 3.48 0.75 มาก 2.80 0.83 ปานกลาง 2.74 0.88 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 4.00 0.69 มาก 3.28 0.95 ปานกลาง 3.24 0.98 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 1 พนักงานที่มีสัญญาจางเปนแบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป ใหความสําคัญเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการทํางาน อยูในระดับมาก และมากกวาพนักงานที่มีสัญญาจางแบบ 5 ป และพนักงานที่มีสัญญาการ
จางงานส้ินสุดเม่ืออายุ 45 ป 
 
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
 

การทดสอบสมมติฐาน
การศึกษา เพศ ระดับการศึกษา รายได สัญญาจางงาน 

1. ดานระเบียบวินัยในการ
ทํางาน 

F = 0.4591, 
P-value = 0.586 

F = 2.188, 
P-value = 0.199 

F = 10.220, 
P-value = 0.003* 

F = 23.376, 
P-value = 0.000* 

2. ดานหนาที่และความ
รับผิดชอบตองาน 

F = 1.189, 
P-value = 0.525 

F = 1.905, 
P-value = 0.187 

F = 12.892, 
P-value = 0.000* 

F = 34.629, 
P-value = 0.000* 

3. ดานการวัดผลในการ
ทํางาน 

F = 0.085, 
P-value = 0.815 

F = 0.498, 
P-value = 0.628 

F = 13.987, 
P-value = 0.002* 

F = 45.057, 
P-value = 0.000* 

ในภาพรวม 
F = 0.578, 

P-value = 0.642 
F = 1.531, 

P-value = 0.338 
F = 12.366, 

P-value = 0.001* 
F = 34.354, 

P-value = 0.000* 
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 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
  1. จําแนกตามเพศ พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางาน ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน 
ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินในภาพรวม ไมแตกตางกัน 
(F = 0.578, P-value = 0.642) ปฏิเสธสมมติฐาน 
  2. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางาน ดานหนาที่และความรับผิดชอบ
ตองาน ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินในภาพรวมไม
แตกตางกัน (F = 1.531, P-value = 0.338) ปฏิเสธสมมติฐาน 
  3. จําแนกตามรายได พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางาน ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน 
ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินในภาพรวม แตกตางกัน 
(F = 10.220, P-value = 0.003*) ยอมรับสมมติฐาน 
4. จําแนกตามประเภทของสัญญาจาง พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางานดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน 
ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินในภาพรวม แตกตางกัน 
(F = 23.376, P-value = 0.000*) ยอมรับสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 1. ดานระเบียบวินัยในการทํางาน พบวา การไดรับมอบหมายตามตารางบิน โดยไมขาดงาน (missed 
flight) มีคาเฉล่ียสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ ศักด์ิดา  ขาวสกุณี (2555) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา พนักงานสวนใหญมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากในดานความสําเร็จและตรงเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากพนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามเปาหมาย ถูกตอง ตรงเวลาและบรรลุวัตถุประสงคเสมอ สามารถแสดงใหเห็นวา พนักงานที่ตองการความสําเร็จ
ในการทํางานจะใหความสําคัญเร่ืองของการไมขาดงาน ซ่ึงในการขาดงานหรือ missed flight ของพนักงานตอนรับ
บนเคร่ืองบิน ถือเปนความผิด สงผลตอประวัติในการทํางาน และการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการขึ้นเงินเดือน
อีกดวย 
 2. ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน พบวา การใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส มีคาเฉล่ียสูงสุด 
สอดคลองกับแนวคิดของ มัทนิญา  แซฉ่ัว (2558) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ระหวางการ
วาจางพนักงานประจํา หรือวาจางผูรับจางชวง (outsourcing) ในสวนงานของงานปฏิบัติการดานพิธีการศุลกากร พบวา 
พนักงานประจําที่มีความรูและประสบการณในสายงานของผูปฏิบัติงาน และการดูแลเอาใจใส มีประสิทธิภาพมากกวา
พนักงานผูรับขางชวง (outsourcing) โดยพิจารณาจากการปฏิบัติ และการแสดงออกตอลูกคา ในการใหบริการดวยใจ 
แสดงใหเห็นวา พนักงานประจําจะมีประสบการณ ความชํานาญและมีความม่ันคงสามารถทํางานไดอยางมีความสุข 
เพราะเม่ือมีความสุขการบริการและสีหนาที่แสดงออกมาขณะที่ใหบริการก็จะออกมาจากใจเชนกัน 
 3. ดานการวัดผลในการทํางาน พบวา การประเมินจากหัวหนางานอยูในเกณฑที่ดี โดยดูจากผลการ
ประเมิน (evaluate) ในแตละเดือน มีคาเฉล่ียสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ สมโชค  ประยูรยวง (2558) ทําการศึกษา
เร่ือง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา พนักงานสวนใหญมีความ
พึงพอใจกับการไดรับการยกยอง ชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจ การไดรับความไวใจ การยอมรับใน
ความสามารถ เม่ือทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จทั้งจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน การยอมรับนับถือจะแฝงอยู

255



การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

กับความสําเร็จในงานดวย เพราะหากมีการประเมินจากหัวหนางานในเกณฑที่ดี จะแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน พนักงานสวนใหญจึงมีการใหความสําคัญอยูในระดับมาก มีผลตอการพิจารณาเงินเดือน เล่ือนตําแหนง 
จึงเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําใหพนักงานใหความสําคัญกับการทํางานที่ดี เพื่อใหไดรับการประเมินที่ดีจากหัวหนางาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. การจางงานแบบประจําจนถึงเกษียณอายุ 60 ป เปนทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากพบวาพนักงานมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีและเต็มความสามารถ 
กอใหเกิดการบริการที่ดี ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีก แตในทางกลับกันองคกรตองทําหนาที่
แบกรับภาระคาใชจาย และตนทุนที่สูงเชนกัน ทั้งในสวนของสวัสดิการและเงินเดือนคาจางของพนักงาน 
  2. การจางงานแบบสัญญา 45 ป แลวตอสัญญาทุกๆ 5 ป อาจเปนอีกหนึ่งทางเลือก แตพนักงานอาจ
เกิดความรูสึกไมม่ันคง เนื่องจากสัญญาจางมีระยะเวลานอยลง ทําใหพนักงานเกิดความไมม่ันคง แตเนื่องจากมีการ
ประเมินผลการทํางานทุกๆ 5 ป ในเร่ืองของการปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสม จึงทําใหพนักงานเกิดความต่ืนตัว 
ปรับปรุงตัวเอง เพราะหากไมปฏิบัติตามอาจไมไดรับการตอสัญญา ทั้งนี้ ควรมีการกําหนดระเบียบขอบังคับที่ชัดเจน 
เปนธรรม ลดความขัดแยงในองคกร ทําใหองคกรลดคาใชจาย แตอยางไรก็ตามการจางงานแบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 
60 ป ยังคงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากพนักงานมีประสิทธิภาพการทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ผลงาน
ที่ออกมาจึงมีประสิทธิภาพเชนกัน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรเปรียบเทียบสัญญาการจางงาน ระหวางสายการบินเต็มรูปแบบ (Full service) ดวยกัน ที่มี
ลักษณะการบริการที่ใกลเคียงกัน 
  2. ควรเปรียบเทียบสัญญาการจางงาน ระหวางสายการบินเต็มรูปแบบ (Full service) กับสายการบิน
ราคาประหยัด (Low cost service) ที่มีลักษณะงานที่แตกตางกัน 
  3. ควรมีการใชเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ
การทํา Focus Group 
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NBUS028: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ของ
ผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING ON USING THAI SMILE AIRWAY 
SERVICE BY THAI PASSENGERS AT DONMUANG INTERNATIONAL AIRPORT 
 
ศรัญญู  เพิ่มความเจริญ 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  โดยแจก
แบบสอบถามแก่ผู้โดยสารชาวไทยที่เลือกใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จ านวน 
390 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) 
 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 35,001-45,000 บาท เป็นพนักงานบริษัท 
เอกชน ผู้โดยสารใช้บริการระหว่าง 2-4 ครั้ง/ปี เพื่อไปเยี่ยมครอบครัว เพื่อน ญาติ ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 4,001-5,000 
บาท/ครั้ง และซื้อบัตรโดยสารทางเว็บไซต์ไทยสมายล์มากที่สุด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ แยกรายข้อ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม  

มีความส าคัญเป็นอันดับแรก (X = 3.99, S.D. = 0.97) ด้านราคา ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสาร มีความส าคัญ

เป็นอันดับแรก (X = 4.28, S.D. = 0.84) ด้านการจัดจ าหน่าย เรื่องช่องทางจ าหน่ายผ่านห้องจ าหน่ายบัตรโดยสาร 

มีความส าคัญเป็นอันดับแรก (X = 3.63, S.D. = 0.80) ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถสะสมไมล์ร่วมกับรอยัล

ออร์คิดพลัสของการบินไทย มีความส าคัญเป็นอันดับแรก (X = 4.38, S.D. = 0.76) ด้านบุคลากร ความช านาญในการ

ให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีความส าคัญเป็นอันดับแรก (X = 4.22, S.D. = 0.82) ด้านส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพ ความสวยงามของเครื่องแบบพนักงาน มีความส าคัญเป็นอันดับแรก ( X = 2.78, S.D. = 1.13) และ

ด้านกระบวนการ ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน มีความส าคัญเป็นอันดับแรก (X = 4.29, S.D. = 0.73) 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจใช้บริการ สายการบินไทยสมายล์ 
 
Abstract 
 The objectives of this independent study were to study  traveling behavior and marketing mix 
factors affecting decision making on using Thai Smile Airway service by Thai passengers at Donmuang 
International Airport by using questionnaires to collect data from 390 Thai passengers using the services 
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of Thai Smile Airway at Donmuang International Airport. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, Standard Deviation, and ANOVA. 
 The findings revealed as follows: Most of the passengers had monthly incomes between 
35,001-45,000 Baht and were private employees. The passengers used 2-4 times for flight services per 
year to visit family, friends and relatives on an average expense of 4,001 - 5,000 Baht per trip, and they 
purchased tickets from the Thai Smile website. The marketing mix factors that affected decisions-making 

on using Thai Smile Airway, as follows: Product: food and beverage variety has first importance ( X = 

3.99, S.D. = 0.97). Price: ticket price value has first importance ( X = 4.28, S.D. = 0.84). Sales: sales 

modes via ticket booths has first importance ( X = 3.63, S.D. = 0.80). Marketing Promotions: accumulate 

miles in addition to Thai Airways’ Royal Orchid Plus has first importance ( X = 4.38, S.D. = 0.76). 

Personnel: the service provision competence of flight attendants has first importance ( X = 4.22, S.D. = 

0.82). Physical Environment: the attractiveness of uniforms has first importance ( X = 2.78, S.D. = 1.13). 

and Processes: flight punctuality has first importance ( X = 4.29, S.D. = 0.73). 
 
Keywords: marketing mix factors; decision-making; Thai Smile Airway; service; passengers. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทการบินไทยได้จัดตั้งสายการบินไทยสมายล์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารใน
ราคาที่ประหยัดกว่าการบินไทยแต่ยังได้บริการต่างๆ ที่ครบถ้วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งเป็นการอุดช่องว่างทาง
กลางตลาดระหว่างสายการบินเต็มรูปแบบ (Full-service airline) และสายการบินต้นทุนต่ า (Low-cost airline) 
บริษัท ไทยสมายลแ์อร์เวย์ จ ากัด (2555) 
 ในช่วงแรกสายการบินไทยสมายล์ใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นฐานในการปฏิบัติการ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2557 
ได้เริ่มให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองด้วยใน 3 เส้นทางบิน ได้แก่ เชียงใหม่ (CNX) ขอนแก่น (KKC) 
และภูเก็ต (HKT) ซึ่งนโยบายนี้นับว่าสร้างความประหลาดใจให้กับผู้โดยสารท่ีใช้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่
ทราบกันดีว่าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานที่มีไว้รองรับสายการบินต้นทุนต่ า (Low-cost 
airline) ซึ่งมีทั้งสายการบินไทยแอร์เอเซีย (Thai Air Asia) นกแอร์ (Nok air) โอเรียนไทย (Orient Thai) และน้องใหม่
ล่าสุด ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ที่ต่างใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการจูงใจผู้โดยสาร Airport of Thailand 
(2555) 
 การที่ผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์ตัดสินใจให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจึงนับว่า
เป็นส่ิงที่น่าสนใจมากกว่า ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ในขณะที่สายการบินไทยสมายล์เองมี
ต าแหน่งการตลาดเป็นสายการบินกึ่งเต็มรูปแบบ (Light Premium airline) เน้นด้านบริการ และความคุ้มค่าต่อราคา 
จะสามารถแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ า (Low-cost airline) ที่มีจุดแข็งด้านราคาได้หรือไม่ และจะสามารถจูงใจ
ผู้โดยสารท่ีเคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า (Low-cost airline) ให้เปล่ียนมาใช้สายการบินไทยสมายล์ได้อย่างไร 
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 จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อต่อการ
ตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์แก่
สายการบินจะได้รับทราบความต้องการของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ อันจะน าไปสู่การด าเนินนโยบายที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ดีที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางที่ใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ 
ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ส่ิงที่เป็นองค์ประกอบหลักของการให้บริการในธุรกิจสายการ
บิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้โดยสารท่ีใช้บริการน ามาใช้พิจารณาตัดสินใจใช้บริการ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี ้
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สภาพเครื่องบิน, เส้นทางบิน, ความถี่ของเที่ยวบิน 
  2. ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียม 

การตัดสินใจใช้สายการบินไทย
สมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทยที่
สนามบินดอนเมือง 
    - การกลับมาใช้บริการ 
    - การบอกต่อ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์
2. ปัจจัยดา้นราคา 
3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ปัจจัยดา้นบุคลากร  
6. ปัจจัยดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
7. ปัจจัยดา้นกระบวนการการบรกิาร 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. รายได ้
2. อาชีพ 
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  3. ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย ได้แก่ ช่องทางการจ าหน่ายบัตรโดยสาร เช่นทางเว็บไซต์ , 
ส านักงานขาย, ตัวแทนจ าหน่าย (Agency) เป็นต้น 
  4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การจัดการส่งเสริมการขายบัตรโดยสาร, การโฆษณา
ประชาสัมพันธ,์ การสะสมไมล์การเดินทาง (Royal Orchids Plus) เป็นต้น 
  5. ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ การบริการของพนักงานภาคพื้น, พนักงานคอลเซ็นเตอร์ และพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน 
  6. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ความสวยงานของเครื่องแบบพนักงาน ตราสัญลักษณ์
ของสายการบิน เป็นต้น 
  7. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ ได้แก่ ความตรงเวลาของเที่ยวบิน ความปลอดภัยของเที่ยวบิน 
เป็นต้น 
 ผู้โดยสาร หมายถึง ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมือง 
 สายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินใหม่ซึ่งเป็นสายการบินรอง (Sub-brand) ของ บริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ ากัด มีต าแหน่งทางการตลาดคือสายการ
บินกึ่งเต็มรูปแบบ (Light Premium airline) ที่มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้าที่ต้องการเดินทางในระยะใกล้  
 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า 
สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ปัจจุบันเป็นท่าอากาศยานที่สายการบินต้นทุนต่ า (Low-cost airline) 
ส่วนใหญ่ใช้บริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ที่เลือกเดินทางภายในประเทศจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวนประมาณ 38,688 คน อ้างอิงด้วยการค านวณจากจ านวน
ที่นั่งทั้งหมดบนเครื่อง และจ านวนผู้โดยสารจริงที่เดินทางในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ได้จ านวน 390 คน โดยวิธีเปิดตารางของเครจซแีละมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ใช้
วิธีการแจกแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ ประกอบด้วย จ านวนครั้งในการใช้
บริการ และวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครั้งและช่องทางในการซื้อบัตรโดยสาร 
  ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์ 
ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
  ตอนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้โดยสารท่ีตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ประกอบด้วย
การตัดสินใจกลับมาใช้บริการและการบอกให้ผู้อื่นมาใช้บริการ 
  ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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 ผู้ศึกษาท าการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง โดยการหาดัชนีสอดคล้อง (Item Objective Congruence 
Index: IOC) เท่ากับ 0.81 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2555) น าไปตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้
วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการครอนบัค กับกลุ่มพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้
เท่ากับ 0.77 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นสูง (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2555). และน าไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อใช้
จริงต่อไป 
 การเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
  1. ด าเนินการเก็บข้อมูลผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ ที่เลือกเดินทางภายในประเทศจากท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 390 คน 
  2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ านวน 390 ฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้การวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่  ค่าความถี่ (F) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ANOVA  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001-45,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40  
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้โดยสารใช้บริการระหว่าง 2-4 ครั้งต่อปี จ านวน 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ใช้บริการเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว เพื่อน ญาติ จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 
ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 4,001-5,000 บาทต่อครั้ง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ซื้อบัตรโดยสารทางเว็บไซต์
ไทยสมายล์ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจกลับมาใช้บริการ จ านวน 375 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.20 ไม่กลับมาใช้บริการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 และตัดสินใจบอกให้ผู้อื่นมาใช้บริการ จ านวน 
327 คน คิดเป็นร้อยละ 83.60 ไม่บอกให้ผู้อื่นมาใช้บริการ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์ อยู่ในระดับ
มาก ในส่วนของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์สูงสุด คือ ความ
หลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยด้านราคา พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์
สูงสุด คือ ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสาร ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สายการ
บินไทยสมายล์สูงสุด คือ มีช่องทางจ าหน่ายผ่านห้องจ าหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์สูงสุดคือสามารถสะสมไมล์ร่วมกับ  
รอยัลออร์คิด พลัส (Royal Orchids Plus) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สายการบินไทย
สมายล์สูงสุดคือ ความช านาญในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และปัจจัยด้านกระบวนการการ
บริการ พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์ สูงสุด คือ ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน  
ส่วนปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์  
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อยู่ในระดับน้อยพบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์สูงสุด คือ ความสวยงามของเครื่องแบบ
พนักงาน  
 
ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

การทดสอบสมมติฐานการศึกษา รายได ้ อาชีพ 
1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ F = 13.789 

p-value = .000* 
F = 8.034 

p-value = .092 
2. ปัจจัยดา้นราคา F = 14.475 

p-value =.000* 
F = 13.998 

p-value = .001* 
3. ปัจจัยดา้นการจัดจ าหน่าย F = 23.248 

p-value = .000* 
F = 27.657 

p-value = .113 

4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด F = 6.591 
p-value = .011* 

F = 14.796 
p-value = .037* 

5. ปัจจัยดา้นบุคลากร F = 5.880 
p-value = .002* 

F = 8.252 
p-value = .062 

6. ปัจจัยดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ F = 6.591 
p-value = .001* 

F = 4.553 
p-value = .040* 

7. ปัจจัยดา้นกระบวนการการบรกิาร F = 12.827 
p-value = .030* 

F = 11.159 
p-value = .119 

ในภาพรวม 
F = 12.200 

p-value = .002* 
F = 12.636 

p-value = .066 

 
 จากตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 
  1. จ าแนกตามรายได้พบวา่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ และใน
ภาพรวมแตกต่างกัน (F = 12.200, p-value = p.002*) ยอมรับสมมติฐาน 
  2. จ าแนกตามอาชีพพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านกระบวนการ และในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F = 12.636, p-value = .066) ปฏิเสธสมมุติฐาน ยกเว้น 
ปัจจัยด้านราคาแตกต่างกัน (F = 13.998, p-value = .001*) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน (F = 
14.796, p-value = .037*) และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน (F = 4.553, p-value = .040*) 
ยอมรับสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากและจ านวนเส้นทาง
บิน อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐฐา อ าไพ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่ าและสายการบินหลัก ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ใช้การทดสอบสมมติฐาน
ด้วย t-test พบว่า บริการอาหาร และระบบบันเทิงบนเครื่องบินเป็นปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สายการบินหลัก 
แสดงให้เห็นว่าการบริการอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นส่ิงที่ท าให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน 
 2. ด้านราคา พบว่า ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสาร อยู่ในระดับมากที่สุด และความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของวรนุช วรพิพัฒน์ (2556) ได้
ท าการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่–กรุงเทพ  
ซึ่งพบว่าด้านราคาผู้ใช้บริการเห็นว่าอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ และมีอัตราค่า
บัตรโดยสารท่ีชัดเจน แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารให้ความส าคัญกับราคาบัตรโดยสาร มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
สายการบิน ถึงแม้ว่าบัตรโดยสารมีราคาแพงแต่ได้รับการบริการท่ีเหมาะสม  
 3. ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า มีช่องทางจ าหน่ายผ่านห้องจ าหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน อยู่ในระดับ
มากและมีช่องทางจ าหน่ายผ่าน เซเว่นอีเลฟเว่น (7Eleven) อยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างกับแนวคิดของวีรจิต  
กรานเลิศ (2555) ทีศ่ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสาร พบว่าผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์นิยม
ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้นเคยกับการซื้อบัตรโดยสารผ่านห้อง
จ าหน่ายบัตรโดยสารท่ีสนามบิน 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า สามารถสะสมไมล์ร่วมกับ รอยัลออร์คิด พลัส (Royal Orchids 
Plus) ของการบินไทย อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริยุพา ดิษยะกมล (2556) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้โดยสารชาวไทย ในการเลือกใช้บริการสายการบิน ในเส้นทางกรุงเทพฯ–เกาะสมุย และ เกาะสมุย–
กรุงเทพฯ โดยมีผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ล าดับแรกคือ มีการสะสมไมล์การเดินทางเพื่อแลกรางวัลต่างๆ ส าหรับสมาชิกของสายการบิน ซึ่งถือ
ว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดีเนื่องจากยังสามารถเก็บลูกค้าประจ าได้ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ 
 5. ด้านบุคลากร พบว่า ความช านาญในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความช านาญในการตอบค าถามของพนักงานคอลเซ็นเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดที่
เกี่ยวกับคุณภาพบริการ (Service Quality Concept) (กฤษณา รัตนพฤกษ์. 2546) หมายถึง ความสามารถของ
องค์กรในการให้บริการให้เป็นได้ตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งตรงกับการท าให้ผู้บริโภค
มั่นใจ (Assurance) หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้ มีอัธยาศัย และมีความสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความวางใจ 
เชื่อมั่น ปัจจัยนี้มีความส าคัญส าหรับการบริการที่ผู้บริโภครับรู้ว่ามีความเส่ียงสูงหรือไม่สามารถประเมินผลของการ
บริการได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สายการบิน B ก่อนออกเดินทางลูกเรือจะสาธิตความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
บนเครื่องและการเคล่ือนย้ายผู้โดยสารกรณีการลงจอดฉุกเฉิน ซึ่งถ้าลูกเรือท าการสาธิตด้วยความถูกต้องคล่องแคล่ว 
ก็จะช่วยสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถืออันจะน าไปสู่ความมั่นใจของผู้โดยสาร 
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 6. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ความสวยงามของเครื่องแบบพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง 
และความสวยงามของบริเวณเช็คอินอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพบริการ (Service 
Quality Concept) (กฤษณา รัตนพฤกษ์. 2546) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการให้บริการให้เป็นได้ตาม
ความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งตรงกับส่วนการน าเสนอส่ิงที่เป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง 
การน าเสนอส่ิงทางกายภาพของการบริการ ผู้บริโภคจะประเมินคุณภาพจากเครื่องแสดงทางกายภาพ เช่น การแต่ง
กายของพนักงาน ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 7. ด้านกระบวนการ พบว่า ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอยู่ในระดับมากที่สุด และขั้นตอนการจัดการ
สัมภาระอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ วีรจิต กรานเลิศ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสายการบินภายในประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารใน
การเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยผลการทดสอบเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสายการบินในภาพรวม พบว่าการตรงต่อเวลาของสายการบินมีความส าคัญเป็น
อันดับรองลงมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ สายการบินไทยสมายล์ให้บริการแบบเต็มรูปแบบคือ มีการให้บริการน้ าดื่ม ชา 
กาแฟ น้ าอัดลม น้ าผลไม้ รวมทั้งของว่าง นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลการต่างยังมีอาหารพิเศษแจกด้วย ซึ่งมีความต่าง
กับสายการบินอื่นๆ ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ดังนั้นสายการบินไทยสมายล์ควรใช้จุดแข็งใน
ส่วนนี้พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มให้ดีมายิ่งขึ้น โดยอาจจะเปล่ียนจากของว่างเป็นอาหารร้อนแทนในเส้นทางที่มี
ชั่วโมงบินยาวเพียงพอ เช่นในเส้นทางไปยัง สนามบินเชียงใหม่และสนามบินภูเก็ต เป็นต้น 
  2. ด้านราคา ควรมีการแบ่งราคาบัตรโดยสารตามเงื่อนไข ถ้าบัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ 
เปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้ก็จ าหน่ายในราคาที่แพงขึ้น ส่วนบัตรโดยสารท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก็จ าหน่ายในราคาที่
ถูกลงเป็นต้น 
  3. ด้านการจัดจ าหน่าย ควรพัฒนาห้องจ าหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินให้ดีขึ้น เช่น มีราคาพิเศษที่
จ าหน่าย เฉพาะห้องจ าหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีการขยายเวลาในการให้บริการให้มากขึ้น หรือมีการเพิ่ม
เจ้าหน้าที่เพื่อลดเวลาในการรอรับการบริการของผู้โดยสาร 
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจะมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับทางรอยัลออร์คิด-
พลัส เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการให้ไมล์พิเศษสองเท่า ส าหรับการส ารองที่นั่งในบางช่วงเวลา หรือการลดจ านวน
ไมล์ในการแลกเที่ยวบินลงในช่วงเวลาที่มีการเดินทางน้อยอย่างช่วงวันท างานปกติ 
  5. ด้านบุคลากร สายการบินไทยสมายล์ควรจะมีการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินให้ดีมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มเติมการอบรมในด้านการบริการ การใช้ภาษา ความปลอดภัย เป็นต้น 
  6. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ สายการบินไทยสมายล์ควรจะมีการพัฒนาด้านความสวยงามของ
เครื่องแบบพนักงานให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การมีเครื่องแบบพนักงานในแต่ละฤดูกาล หรือเครื่องแบบที่เป็นชุดไทย
คล้ายกับการให้บริการของการบินไทย 
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  7. ด้านกระบวนการ ควรจะมีการ เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการตรงต่อเวลาให้มากยิ่งขึ้น เช่นการมี
เครื่องส ารองกรณีมีเครื่องเสียเพื่อลดการล่าช้าของเที่ยวบิน หรือ การบอร์ดผู้โดยสารขึ้นเครื่องให้ตรงเวลาเพื่อเที่ยวบิน
สามรถออกได้ตรงเวลาเป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการเปรียบเทียบกับการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้โดยสารที่ใช้
บริการระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองของสายการบินไทยสมายล์เป็นผู้โดยสารที่
มีความต้องการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
  2. ควรท าการศึกษาผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่ใช้บริการด้วย เพื่อที่จะท าการเปรียบเทียบกับ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ได้ท าการศึกษาไปแล้ว 
  3. ควรท าการศึกษาโดยแยกกลุ่มผู้ศึกษาตามเส้นทางบินอันได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต 
เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางมีความต้องการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
  4. ควรท าการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นที่ให้บริการณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองเช่นเดียวกันอันได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเซีย สารการบินไทยไลอ้อนแอร์และสารการบินนกแอร์ เพื่อที่จะได้
ทราบว่าผู้โดยสารในแต่ละสายการบินเป็นผู้โดยสารกลุ่มเดียวกันหรือไม่  
  5. ควรท าการศึกษาต่อยอดจากข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อต่อการใช้บริการในแต่ละ
ด้านเช่น ด้านการส่งเสริมการตลาดสามารถสะสมไมล์ร่วมกับ รอยัลออร์คิด พลัส (Royal Orchids Plus) ของการบิน
ไทยได้ ควรศึกษาเพิ่มเติมว่าการสะสมไมล์นี้ ผู้โดยสารมีความพึงพอใจในส่วนใดมาก-น้อยเพียงใด หรือต้องการให้มี
การปรับปรุงในส่วนใด เป็นต้น 
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NBUS029: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์
โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
A FEASIBILITY STUDY ON FINANCIAL, ECONOMIC, AND SOCIAL FOR ESTABLISHING 
OF BEEF COOPERATIVE IN KHUN HAN DISTRICT, SI SA KET PROVINCE 
 
ชัยชนะ  พันธ์พงษ์ 1   ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์ 2 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของ
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในอ าเภอขุนหาญ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ของการตัดสินใจ
จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ด้านการเงินมีความเป็นไปได้ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 
15,817,708.34 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.03 และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เท่ากับ 21.75% การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ พบว่าระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโคเนื้อของเกษตรกรเป็นแบบการ
ผลิตเพื่อจ าหน่าย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความพึงพอใจกับระบบการตลาดและการซื้อขายโคเนื้อกับพ่อค้าในพ้ืนท่ี 
ตามทฤษฎีจึงสรุปได้ว่า ไม่มีความเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะท าธุรกิจกับสหกรณ์ และการวิเคราะห์ด้านสังคม เกษตรกร 
92.73% ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้งทั้ง 3 ด้าน พบว่า การจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ 
อ าเภอขุนหาญ ไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์แก่เกษตรกร 
 
ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้, สหกรณ์โคเนื้อ, การจัดตั้งสหกรณ์ 
 
Abstract 
 The objectives of this research aim to survey on general characteristics information, economic 
conditions and social conditions of beef risers in Khun Han district, and analyze the feasibility on 
financial, economic and social to the decision on the beef cooperative establishment in Khun Han 
district,Si SaKet province.According to the study result, it showed that the beef cooperative establishment 
based on the dimension of financial was possible since the NPV (Net Present Value) was 15,817,708.34 
Baht, the BCR (Benefit-Cost ratio) was 1.04, and the IRR (Internal Rate of Return) was 21.75 percent. 
While considering the dimension of economic, it found that the level of economic development is 
production for sale but most farmers are satisfied dealing with the local dealers with leads to less 
opportunity to set up the cooperative, for the society dimension, 92.73 percent of farmers required the 
cooperative establishment. Hence, it is currently unable to establish the beef cooperative in Khun Han 
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district because there were only two in three qualified. It is possibly better to promote and support the 
association of local beef raisers and also educate them more on the business in the cooperative model. 
 
Keywords: Feasibility study, Beef cooperative, Cooperative establishment 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเลี้ยงโคมีความส าคัญต่อสังคมการเกษตรของประเทศไทย ในอดีตการเลี้ยงโคก็เพื่อการใช้แรงงานเป็น
หลัก เกษตรกรที่เล้ียงโคส่วนใหญ่ คือ ชาวนา เมื่อโคหมดอายุการใช้งานจึงปลดระวางเป็นโคเนื้อ น าไปขายหรือ
ช าแหละเพื่อการบริโภคต่อไป แต่ปัจจุบันการเลี้ยงโคได้เปล่ียนไปในเชิงธุรกิจเป็นการเล้ียงเพื่อการบริโภคเนื้อโคมาก
ขึ้น พื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อจะกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ รายภาค ปี 2558 
พบว่า จ านวนโคเนื้อท่ีเล้ียงมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 47.76% (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติกรมปศุ-
สัตว์. 2558) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อรายย่อย จึงมักประสบปัญหาในด้านการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อ
ปริมาณโคเนื้อในตลาดลดลง ทั้งที่ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นสถาบันเกษตรกร และสร้างเครือข่ายโคเนื้อทั้งระบบการผลิตและการตลาด รูปแบบ
ของสถาบันเกษตรกรที่สามารถรวมตัวกันได้นั้น คือ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสหกรณ์การเกษตร
เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด สามารถที่จะกระจายรายได้สู่สมาชิกได้อย่างแท้จริง เห็นได้
จากสหกรณ์โคเนื้อหลายแห่งที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว เช่น สหกรณ์การเล้ียงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางค า จ ากัด 
สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จ ากัด เป็นต้น 
สหกรณ์ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ มีปริมาณธุรกิจรวมกันสูงถึง 3 ,897 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์. 2557) ซึ่ง
รูปแบบของสหกรณ์ดังที่กล่าวมา เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ หากสามารถขยายกิจกรรมลักษณะนี้ออกไปให้มากขึ้นก็จะ
สามารถท าให้เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อเกิดความยั่งยืนในอาชีพเล้ียงโคเนื้อ แต่การที่จะจัดตั้งสหกรณ์ให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม เพราะมีปัจจัย
อยู่หลายประการในการท าให้สหกรณ์ประสบความล้มเหลวหรือเลิกล้มไป (โสภณ ดวงสวัสดิ์. 2528) อ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 1,945 ครัวเรือน จ านวนโคเนื้อ 9,339 ตัว (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ
กรมปศุสัตว์. 2558) จึงได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม เพื่อการจัดตั้ง
สหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ที่สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อใช้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สหกรณ์ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อส ารวจข้อมูลลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในอ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจและสังคมของการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ 
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

269



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความเป็นไปได้ทางการเงิน หมายถึง ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนจัดตั้งสหกรณ์ โดยใช้เกณฑ์
การตัดสินใจลงทุนทางการเงิน 
 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลการวิเคราะห์ความผันแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 ความเป็นไปได้ทางสังคม หมายถึง ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการยอมรับ การสนับสนุน การต่อต้าน 
และการคัดค้านของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งสหกรณ์ 
 โคเนื้อ หมายถึง โคที่มีเนื้อมาก เลี้ยงไว้ส าหรับรับประทานเนื้อ 
 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 โครงการ หมายถึง การจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้ออ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 สหกรณ์โคเนื้อ หมายถึง สหกรณ์โคเนื้ออ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสหกรณ์การเกษตรที่จัดตั้งขึ้น
ในหมู่เกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โดยสหกรณ์โคเนื้อจะด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ  
 ตลาดกลางโคเนื้อ หมายถึง สถานท่ีนัดพบเพื่อการซื้อขายโคเนื้อ ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมาก เข้ามาท า
การซื้อขายโดยตรง ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือประมูลราคากันอย่างเปิดเผย ภายใต้ราคาที่เป็นธรรม 

 การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ าหน่าย หมายถึง การจัดหาปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นส าหรับการเลี้ยงโคเนื้อ มา
จ าหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในอ าเภอขุนหาญ จ านวน 1,734 ครัวเรือน 
และใช้วิธีการหาขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970 อ้างถึงใน สุวรรณา ธุวโชติ. 2541) และการ
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือน 5% จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 330 ตัวอย่าง ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับเกษตรกรที่น าโคไปขายที่ตลาดนัดโค -กระบือใน
พื้นที่อ าเภอขุนหาญ ช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 
 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เล้ียงโคในอ าเภอขุนหาญ ข้อมูลใน
ส่วนน้ีจะประกอบด้วย ลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ของเกษตรกร 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่มีผู้ท าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ เอกสาร 
รายงานวิจัย ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อ และท าหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี ้
   ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สภาวะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม  
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   ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน การตลาด ราคา การขนส่ง  
   ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์และความต้องการจัดตั้งสหกรณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมของเกษตรกร สภาพทั่วไปของ
พื้นที่ท าการศึกษา โดยสังเขป โดยการศึกษาเป็นการอธิบายประกอบ ตาราง รูปภาพ และน าเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย
และร้อยละ 
  2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ในกรณีที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์ที่
จัดตั้งมีความคุ้มค่าน่าลงทุนหรือไม่ได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุนแบบปรับค่าของเวลา (หฤทัย มีนะพันธ์ . 
2550) 
   2.1 มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิ (Net Present Value: NPV) 
    ค านวณจากสูตร 

         ∑
        

      
 
    

   2.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
    ค านวณจากสูตร 

         ∑
        

      
    

    
   2.3 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) 
    ค านวณจากสูตร 

         
   

   
 

    โดยที่ 

          ∑
  

      
 
    

    

          ∑
  

      
 
    

 

       หมายถึง ผลประโยชน์ของโครงการในปีที่ t 
       หมายถึง ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
    t หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (มีค่า 1, 2, 3, …, n) 
    n หมายถึง อายุของโครงการ (Project life) 
    r หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน 
  3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร 
เพื่อให้ทราบถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีที่จะจัดตั้งสหกรณ์ แสดงข้อมูลเป็นค่าเฉล่ียและร้อยละ  
  4. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางสังคม เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมเกษตรกรที่จะให้
การยอมรับการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อหรือไม่ มากน้อยเพียงใด แสดงข้อมูลเป็นค่าเฉล่ียและร้อยละ 
  5. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ เป็นการน าผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงิน ร่วมกับผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางสังคม ซึ่ง
หากผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ท้ัง 3 ด้าน แสดงว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์ 
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 ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ใช้ข้อมูลด้านการเงินของสหกรณ์โคเนื้อ เพื่อท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เป็น
ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาในการช าระเงินกู้ขั้นต่ าที่ผู้ให้กู้ยืมก าหนด 
  2. การศึกษาในครั้งนี้ จะท าการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อใน
พื้นที่อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เ พื่อท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ทาง
สังคม 
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวกับราคา วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย และรายได้
จากการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ จะค านวณโดยใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 เป็นฐานในการค านวณ 
  4. ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อ ท าธุรกิจรวมซื้อ และรวมขาย เพื่อ ใช้ในการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของสหกรณ์โคเนื้อ ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ดัง
ภาพประกอบ 1 
 

โครงสร้างการบริหารงานภายในสหกรณ์ 
 
 
 
 

การด าเนินธุรกจิของสหกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองโครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ 
 
 ข้อสมมติการวิเคราะห์ทางการเงิน 
  1. ในปีที่ 1–10 สหกรณ์โคเนื้อจะมีรายได้จากธุรกิจรวบรวมผลผลิตจ าหน่าย (โคเนื้อ) และธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายและบริการ (อาหารโค ยาและเวชภัณฑ์)  
  2. ก าหนดอัตราคิดลด (r) เท่ากับร้อยละ 6.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยของเงินท่ีกู้ยืมมาลงทุน 
 
 
 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายขาย 

และการตลาด 
ธุรการ ฝ่ายบัญช ี

และการเงิน 

ฝ่ายส่งเสริม 

การเลี้ยงและบริการ 

เกษตรกรผู้เลี้ยง 
โคเนื้อต้นน้ า 

สหกรณ์โคเนื้อ
ปลายน้ า 

สหกรณ์โคเนื้อ 
อ าเภอขุนหาญ 

แหล่งวัตถุดิบ 
อาหารสัตว ์

รับซื้อโคเน้ือ  
นน. 300 – 350 กก. 

ขายโคเน้ือ  
นน. 400 – 450 กก. 

ขายอาหารสัตวใ์ห้
เกษตรกร 
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สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการส ารวจข้อมูลลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อในอ าเภอขุนหาญ 
  ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไป พบว่า เกษตรกร เป็นเพศหญิง ร้อยละ53.03 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
46.97 อายุโดยเฉล่ียเท่ากับ 51.63 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 51–60 ปี ระดับการศึกษา ร้อยละ 80.91 จบระดับประถม
ศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน เท่ากับ 12,939.77 บาท อยู่ในช่วง 10,0001–20,000 บาท เกษตรกร ร้อยละ 98.18 ไม่มี
แนวโน้มการย้ายที่อยู่ 
  ผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 94.85 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เล้ียงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก โดยอาชีพหลัก ได้แก่ ท านา ท าไร่ สวนยางพารา เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ในการเล้ียงโค
เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม ระยะเวลาโดยเฉล่ียที่เกษตรกรท าการเลี้ยงโคเท่ากับ 15.84 ปี เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อ 4.8 
ตัวต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่โคเนื้อมีอายุอยู่ในช่วง 2–3 ปี รายได้ที่เกษตรกรขายโคเนื้อได้โดยเฉล่ียเท่ากับ 4,412.62 
บาทต่อตัว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้ออยู่ในช่วง 2,001–4,000 บาท ไม่มีการผูกขาดการซือ้ขายโคเนื้อกับพ่อคา้ 
ร้อยละ 66.97 น าโคไปขายที่ตลาดนัดโคกระบือ ร้อยละ 67.58 ไม่พึงพอใจในราคาที่ซื้อขายได้  และส่วนใหญ่จะเป็น
การขนส่งด้วยตนเอง 
  ผลการศึกษาข้อมูลสภาพทางสังคม พบว่า ร้อยละ 65.45 ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ 
ร้อยละ 70.91 ได้รับความรู้ในการเลี้ยงโค ร้อยละ 83.34 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ 92.42 คิดเห็นว่าจ าเป็นสมควรจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ 93.03 จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ 92.73 มีความคิดเห็นว่าจะใช้บริการกับสหกรณ์ ร้อยละ 92.73 มีความคิดเห็นว่า
ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และความเป็นไป
ได้ทางสังคม 
  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่า ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์โคเนื้อ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ค่าระบบสาธารณูปโภค ค่าคอกพักโครอจ าหน่าย 
ค่ายานพาหนะ ค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน ค่าเครื่องชั่งน้ าหนักโค ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ ได้แก่ ค่ารับซื้อโคเนื้อ
จากสมาชิกสหกรณ์ ค่าจัดซื้ออาหารโค ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่า
น้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าช าระเงินกู้และดอกเบี้ย ผลตอบแทนของสหกรณ์โคเนื้อ ประกอบด้วย ผลตอบแทน
จากธุรกิจรวบรวมโคเนื้อจ าหน่าย ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อ และผลตอบแทนจากธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายและให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายอาหารสัตว์ รายได้จากการให้บริการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโดย
ใช้เกณฑ์วิเคราะห์เคราะห์ความเป็นไปได้แบบปรับค่าเวลา ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่า มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 15,817,708.34 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.03 และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 21.75% ซึ่งมีค่าเป็นบวกทั้งหมด แสดงว่า มีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรไม่ได้ประกอบอาชีพเล้ียงโคเนื้อเป็น
อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม ในช่วงที่ไม่ได้ท านา จ านวนโคเนื้อที่เล้ียงโดยเฉล่ีย 4.8 
ตัวต่อครัวเรือน เกษตรกรไม่มีการผูกขาดการซื้อขายโคเนื้อกับพ่อค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการขนส่งโคเนื้อเพื่อน าไป
จ าหน่ายที่ตลาดนัดโค-กระบือ รวมทั้งมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานที่ซื้อขายโคเนื้อ
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และพ่อค้าที่มารับซื้อ ถึงแม้เกษตรกรจะเล้ียงโคเนื้อเพื่อจ าหน่าย แต่ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อธุรกิจโคเนื้อใน
พื้นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จึงสรุปได้ว่า ไม่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ 
  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางสังคม พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อที่มีต่อการ
จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญซึ่งข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าสังคมให้การยอมรับการจัดตั้งสหกรณ์มากจากข้อมูล
เกษตรกร ร้อยละ 65.45 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ ร้อยละ 70.91 ได้รับความรู้ในการเล้ียงโค ร้อยละ
83.34 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ ร้อยละ 92.42 มีความคิดเห็นว่าจ าเป็นสมควรจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ
93.03 จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ร้อยละ 92.73 จะใช้บริการตลาดกลางโคเนื้อและบริการกับสหกรณ์ ร้อยละ 92.73 
ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ จึงสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ทางสังคม 
  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้ออ าเภอขุนหาญ เมื่อพิจารณาความเป็นไป
ได้ทางการเงิน ร่วมกับผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางสังคม ดัง
สรุปผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 
 

ตาราง 1 ตัวแปรและเกณฑ์เพื่อการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ตัวแปร น้ าหนกั
ความส าคัญ 

เกณฑก์าร
พิจารณา 

ผลส ารวจ การพิจารณา 

ด้านการเงิน     
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ(NPV) 10 NPV > 0 NPV = 15,817,708.34  ผ่านเกณฑ ์
2. อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) 

10 IRR > r IRR = 21.75%  ผ่านเกณฑ ์

3. อัตราส่วนผลประโยชน ์
ต่อทุน (BCR) 

10 BCR > 1 BCR = 1.03  ผ่านเกณฑ ์

ด้านเศรษฐกิจ     
1. ระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจโคเนื้อในพื้นที ่

10 เพื่อจ าหน่าย เพื่อจ าหน่าย 100%  ผ่านเกณฑ ์

2. ขนาดการเลี้ยงโคเนื้อ
เฉล่ียต่อครัวเรือน 

5 เฉล่ีย 2–5 
ตัว/ครัวเรือน 

เฉล่ีย 4.8 ตัว/ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ ์

3. รายได้เฉล่ียที่เกษตรกร
ขายได้ต่อตัว 

5 3,500 บาท/ตัว 
ขึน้ไป 

เฉล่ีย 4,412.62  
บาทต่อตวั 

 ผ่านเกณฑ ์

4. ความพึงพอใจต่อตลาด
ซื้อขายโคเนื้อ 

5 ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 31.52 
พึงพอใจ 

 ไม่ผ่านเกณฑ ์

5. ความพึงพอใจต่อราคา
ซื้อขายโคเนื้อ 

5 ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 67.58 
พึงพอใจ 

 ไม่ผ่านเกณฑ ์

6. ความพึงพอใจต่อการ
ขนส่งโคเนื้อ 

5 ร้อยละ 80 
พึงพอใจ 

ร้อยละ 45.76 
พึงพอใจ 

 ไม่ผ่านเกณฑ ์
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ด้านสงัคม     
1. การรวมกลุ่มเกษตรกร 5 ร้อยละ 80 

มีการร่วมกลุ่ม 
ร้อยละ 65.45 
มีการรวมกลุ่ม 

 ไม่ผ่านเกณฑ ์

2. เกษตรกรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการสหกรณ ์

10 ร้อยละ 80 
ได้รับความรู้ 

ร้อยละ 83.34 ได้รับ
ความรู้เกีย่วกับสหกรณ ์

 ผ่านเกณฑ ์
 

3. ความต้องการเป็น
สมาชิกสหกรณ ์

10 ร้อยละ 80  
ต้องการเป็นสมาชิก 

ร้อยละ 93.03 ต้องการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 ผ่านเกณฑ ์
 

4. เกษตรกรมีความ
ต้องการจัดตั้งสหกรณ ์

10 ร้อยละ 80 
ต้องการจัดตั้ง

สหกรณ ์

ร้อยละ 92.73 ต้องการ
ให้มีการจัดตั้งสหกรณ ์

 ผ่านเกณฑ ์
 

รวมน้ าหนกัทั้งหมด 100  รวมคะแนนความส าคัญที่ได ้80 (80%) 

 
อภิปรายผล 
 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นเกษตรกรราย
ย่อย การประกอบอาชีพเล้ียงโคเนื้อ โดยส่วนใหญ่จะท าในลักษณะเป็นอาชีพเสริม ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนในการ
เล้ียงต่อครัวเรือนไม่สูงมากนัก เพียงแค่ 4.8 ตัวต่อเครื่องเรือน ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่า
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเป็นเศรษฐกิจแบบการตลาดเพื่อการจ าหน่าย ซึ่งเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะต้องการ
สถาบันหรือองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจแบบตลาดการผลิตเพื่อการจ าหน่ายเป็นหลักโอกาสที่เกษตรกร จะต้องการสถาบัน/
องค์กรจากภายนอก เช่น สหกรณ์ เพื่อช่วยท าการตลาดให้กับผลิตผลของพวกเขาจึงมีมาก (สุวรรณา ธุวโชติ. 2552) 
 การวิเคราะห์ด้านการเงิน จะใช้ตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางการเงินมาใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน
การเงินท่ีได้จากการประมาณการรายรับ รายจ่าย ก าหนดผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อที่ 10 ปี และใช้อัตรา
คิดลดที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุน ได้แก่ NPV, BCR, และ IRR มีค่าเป็นบวกทั้งหมด ซึ่ง
หมายความว่า มีความคุ้มค่าน่าลงทุน และมีความเป็นไปได้ในด้านการเงิน 
 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ขนาดการเล้ียงโคเนื้อ ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงโค และรายได้จากการขายโคเนื้อ
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์หากมีการจัดตั้งขึ้นในพื้นท่ีซึ่งจะท าให้ทราบได้ว่า ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่จะ
เกิดขึ้นนั้นมีความเพียงพอ แต่เกษตรกรบางส่วนมีความพึงพอใจด้านราคา การขนส่ง สถานท่ีหรือตลาดซื้อขายโคเนื้อ
ในพื้นที่อยู่ แสดงให้เห็นว่าการที่จะเปล่ียนให้เกษตรกรท าการซื้อขายกับสหกรณ์อาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่สาม ารถ
เกิดขึ้นได้ในทันที ซึ่งเป็นเพราะความคุ้นเคยกับพ่อค้าและสถานท่ีซื้อขาย 
 ลักษณะทางสังคมของเกษตรกร จากผลการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางสังคมนั้น ปัจจัยด้านสังคม 
ได้แก่ แนวโน้มการย้ายที่อยู่ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก ใช้บริการกับสหกรณ์ และ
ความต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรให้การยอมรับและสนับสนุนการ
จัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งมีผลที่จะท าให้การจัดตั้งสหกรณ์เป็นไปได้ง่าย และมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ แต่ในด้านการ
รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ แสดงให้เห็นว่า การรวมกลุ่มเกษตรกรยังมีไม่มากพอ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะต่าง
คนต่างเล้ียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยสภาพการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เกษตรกรผู้เล้ียงโค
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ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อมากขึ้น เช่น กลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ เพื่อจัดการผลผลิตและมีอ านาจต่อรองเรื่องราคามากขึ้น  (จ านงค์ จังอินทร์ และสุรีย์รัตน์  
สืบสุนทร. 2558) 
 จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน พบว่า การจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ ผ่านหลักเกณฑ์
เพียง 2 ด้าน จึงยังไม่สามารถจัดตั้งได้ในปัจจุบัน ซึ่งควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อให้มากขึ้น 
และให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าสหกรณ์ท่ีจะจัดตั้ง
ขึ้นมานั้นจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ แล้วจึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อขึ้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อมีอายุค่อนข้างมาก การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา จึงต้องมี
การให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ ภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริม ช่วยเหลือการจัดตั้งสหกรณ์ให้
ทั่วถึง 
  2. เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อมีประสบการณ์เล้ียงโคเนื้อค่อนข้างมาก เฉล่ีย 15.84 ปี เล้ียงโคเนื้อเฉล่ีย 
4.8 ตัวต่อครัวเรือน (ค่าเฉล่ียของประเทศไทย ปี 2558 เท่ากับ 5.7 ตัวต่อครัวเรือน) มีรายได้จากการจ าหน่ายโคเนื้อ
เฉล่ีย 4,412.62 บาทต่อตัว (รายได้เฉล่ียของเกษตรกรทั่วประเทศ ปี 2558 เท่ากับ 4,558.50 บาทต่อตัว) ดังนั้น 
ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี สนับสนุนพันธุ์โคที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
  3. เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอขุนหาญเป็นเกษตรกรรายย่อย ภาครัฐควรให้ความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงโค
เนื้ออย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อกับสหกรณ์โคเนื้ออ่ืนๆ ท่ีด าเนินงานประสบความส าเร็จมาแล้ว เพื่อ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างอ านาจต่อรองด้านราคา 
  4. การส ารวจข้อมูลการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ พบว่า ยังมีไม่มาก คือ ร้อยละ 65.45 ภาครัฐ
ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น เพราะการจะตั้งเป็นสหกรณ์ได้นั้น ควรเริ่มมากจากกลุ่มเกษตรกร
รวมตัวกันให้มีความเข้มแข็งเสียก่อนที่จะรวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์นั้นประสบ
ความส าเร็จได้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปศึกษาต่อ 
  1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษานี้มีเพียง 3 ด้านเท่านั้น ได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ด้านสังคม ซึ่งควรมีการศึกษาต่อไปในด้านอื่นๆ อีก ให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ความเป็นไปได้ด้านการจัดการ เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมก่อนการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ และเกิดความ
แม่นย าในการประเมินว่าการจัดตั้งสหกรณ์นั้น มีความคุ้มค่าน่าลงทุนหรือไม่ หรือเหมาะสมต่อการจัดตั้งในพื้นที่ที่
ท าการศึกษา มากน้อยเพียงใด 
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  2. การใช้อัตราคิดลด (r) เพื่อค านวณค่าทางการเงิน ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร 
ในขณะที่ท าการศึกษามาอ้างอิงในการค านวณ หากจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นจริงในอนาคต ค่าที่ค านวณได้ใน
การศึกษานี้ จะไม่สะท้อนความคุ้มค่าที่แท้จริง ณ เวลานั้นๆ ดังนั้นควรใช้อัตราคิดลด (r) ในขณะนั้นมาค านวณค่า
ทางการเงิน เพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริงครอบคลุมสภาวการณ์ที่อาจจะต่างออกไป 
  3. การประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน จากการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้
ค่าทางการเงินในปี พ.ศ. 2558 หากมีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อขึ้นในอนาคต ค่าทางการเงินจะมีการเปล่ียนแปลงไป
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงต้องมีการประมาณการใหม่ โดยใช้ค่าทางการเงินในปีที่จะจัดตั้งสหกรณ์มาใช้ในการ
ประมาณการค่าต่างๆ  
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NBUS031: ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
THE STUDY OF LEARNER EXPECTATIONS AND SATISFACTION ON THE ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT WITHIN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTE IN LADKRABANG DISTRICT, 
BANGKOK 
 
สุวัลณา  คูหากาญจน์ 1   ดร.ณัฐกาญจน์  สุวรรณธารา 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
2 อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประเภทเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งส้ิน 378 คน 
จากผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน 
ในส่วนของกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่แตกตา่งกัน มีผลท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง ความพึงพอใจ สภาพแวดล้อม 
 
Abstract 
 This research aims to study of learner expectations and satisfaction on the environmental 
management within higher educational institute in Ladkrabang District, Bangkok. This research is quantitative 
research and collecting data from 378 samples by using questionnaire. The result found that sex is different 
factors which affected the level of learner expectations on the environmental management within higher 
educational institute in Ladkrabang district, Bangkok in aspect of the physical environment differentlythus, 
age and level of education are different factors which affected the level of learner satisfaction on the 
environmental management within higher educational institute in Ladkrabang district, Bangkok in aspect 
of the physical environment, academics environment and management environment differently. 
 
Keywords: Expectations, Satisfactions and Environment 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาพแวดล้อมมีบทบาทและความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เป็นแหล่งก าเนิดแห่งปัจจัยส่ี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่ามนุษย์ได้กระท าต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง ทั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และด้วยความตั้งใจ การกระท า
ดังกล่าวนั้นเท่ากับว่ามนุษย์ได้สร้างเงื่อนไขในการท าลายตนเอง ด้วยผลแห่งการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ดังจะ
เห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามนุษย์ประสบปัญหาและได้รับอันตรายจากผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาความแห้งแล้ง ท่ีเป็นผลมาจากการ
ท าลายสภาพแวดล้อม และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ (พระมหาเดชา  อมรเมธี (สืบจันทร)์) การจัดการสภาพแวดล้อม
จึงมีส่วนส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์กรที่ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก มักต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานมี
สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กร นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ สกอ. ยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคน ในส่วนของสถานศึกษา แบ่งการจัดสภาพแวดล้อมออกเป็น
สามด้าน คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ในด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณหน่วยงาน อาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ส่ิงที่ชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความชุ่มชื่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความ
สะดวก ฯลฯ ในด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความสามารถของ
นักศึกษา และในด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ได้แก่ การก าหนดนโยบายต่างๆ (ธเนศ  ข าเกิด. 2533) 
 ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย “เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร“ เพื่อให้ทราบความคาดหวัง
และความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ตลอดจนน าผลการวิจัยที่ได้ไปเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของประชากรศาสตร์ต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 
 2. เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 378 คน 
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(ข้อมูลจากรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา ปีการศกึษา 2558 ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.926 (Cronbach’s alpha coefficient) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉล่ียสองกลุ่ม 
ใช้ t-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
หาค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ผลการศึกษา 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี 
 
ตาราง 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแตกต่างกัน 

 

ความคาดหวงัของผู้เรียน 
t-test for Equality of Means 

เพศ X  S.D. t Df Sig 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชาย 4.26 .527 -2.312 333.25 .021 
 หญิง 4.39 .529    

 
 จากตาราง 1 ด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 2 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน 

 

ความพึงพอใจของผู้เรียน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
อาย ุ ระหว่างกลุ่ม     3     3.832 1.277   3.173 .024 
 ภายในกลุ่ม 374 150.561 0.403   
 รวม 377 154.393    
ระดับการศกึษา ระหว่างกลุ่ม     2   11.834 0.592 15.565 .000 
 ภายในกลุ่ม 375 142.559 0.380   
 รวม 377 154.393    

 
 จากตาราง 2 กลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร

จัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการแตกต่างกัน 

 

ระดับความพงึพอใจของผู้เรยีน Statistic df1 df2 Sig 
ด้านสภาพแวดล้อมทางวชิาการ Welch     
อาย ุ 52.083 3 17.867 .000 

 
 จากตาราง 3 กลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 4 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการแตกต่างกัน 

 

ระดับความพงึพอใจของผู้เรยีน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ด้านสภาพแวดล้อมทางวชิาการ 
ระดับการศกึษา ระหว่างกลุ่ม     2   61.997 30.998 82.483 .000 
 ภายในกลุ่ม 375 140.931   0.376   
 รวม 377 202.928    

 
 จากตาราง 4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 5 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการแตกต่างกัน 

 

ระดับความพงึพอใจของผู้เรยีน Statistic df1 df2 Sig 
ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ Welch     
อาย ุ 52.083 3 17.867 .000 

 
 จากตาราง 5 กลุ่มอายุ ที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางการ
บริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 6 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการแตกต่างกัน 

 

ระดับความพงึพอใจของผู้เรยีน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ 
ระดับการศกึษา ระหว่างกลุ่ม     2   63.967 31.984 52.746 .000 
 ภายในกลุ่ม 375 227.390   0.606   
 รวม 377 291.357    

 
 จากตาราง 6 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ มหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางการ
บริหารจัดการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ สามารถอภิปรายได้ ดังนี ้
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด และ  
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เนื่องจากการบริหารจัดการถือเป็นภารกิจหลักที่จะส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุ
เปา้หมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยระดับความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุวารี  มณีเนตร และ
เฉลิมชัย  เอื้อวิริยะวิทย์ (2555) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากร ในการใช้บริการอาคารสถานที่ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวัง
ของบุคลากรในการใช้บริการอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุกฤษฎ์ิ  อัญบุตร 
และคณะ (2555) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียนในการจัดสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จ าแนกได้ ดังนี ้
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  1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า 
   1.1 ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ  
อุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
   การท่ีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้เรียนเห็นว่า สถานศึกษาแห่งนี้
เป็นสถานศึกษาของรัฐและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐจึงน่าที่จะมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน อย่างไรก็ตามกลับพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้น สถานศึกษาแห่งนี้จึงควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
  2. ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการพบว่า 
   2.1 ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ  
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ  
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
   การท่ีระดับความคาดหวังในด้านน้ีอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
มาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ ท่ีต้องมีมาตรการการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว แต่กลับพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าความคาดหวัง เป็นตัวชี้วัด
ว่าสถานศึกษาแห่งนี้ยังสามารถปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการจนอยู่ในระดับความพึงพอใจสูงสุดของผู้เรียนได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย  ผมทอง (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านภายภาพ ด้านการบริหาร ด้าน
วิชาการ และด้านชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 
  3. ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ พบว่า 
   3.1 ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ  
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
   การท่ีระดับความคาดหวังในด้านน้ีอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่รัดกุม ส่วน
ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับต่ ากว่าความคาดหวังนั้น สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาแห่งนี้มีการบริหารจัดการที่ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจต่อผู้เรียนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ อ านวย  ผมทอง (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านภายภาพ 
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ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
อยู่ในระดับมาก 
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NBUS032: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 
THE BUYING BEHAVIOR OF CONSUMERS IN THE DELI LATKRABANG, BANGKOK 
 
เกศกนก  ปักกระโทก * 
* มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขต
ลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารที่เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป 
ในเขตลาดกระบัง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า  
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุ 26-35 ปี 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีสถานะภาพ
โสด จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000บาท 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
43 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน เป็นจ านวนทั้งหมด 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 พฤติกรรมการซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้ออาหารส าเร็จรูป 1-5 ครั้งต่อเดือน มีจ านวน 156 
คน คิดเป็นร้อยละ 39 ซื้ออาหารส าเร็จรูปหลัง 16.00 น. มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 อาหารท่ีนิยมซื้อ อาหาร
ทานเล่น มีจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 100-200 บาท มีจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 
55 เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปมีความสะดวกในการซื้อ มีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, อาหารส าเร็จรูป 
 
Abstract 
 This research study aims to Study the buying habits of consumers in the deli LatKrabang, 
Bangkok. To study the relationship between personal factors and buying behavior of consumers in the 
deli LatKrabang, Bangkok. The sample or population used in this research is. People who buy consumer 
food buying deli in LatKrabang, Bangkok into two episodes. The first query personal factors the two 
questionnaires about food purchasing behavior of consumers in LatKrabang, Bangkok. Data were 
analyzed using percentages, and the Chi-Square. 
 The research found that 
  1. Personal factors of consumer food consumer in LatKrabang, Bangkok. Found that most 
consumers are male, 53 percent were aged 26-35 years, 44 to 53 accounted for 44 percent. Single 
status, 176accounted for 44 percent of the bachelor's degree, 37 percent of 37 private company 
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employees64 people, representing 64 percent of the average income per month. 10,01-15,000 baht 43 
percent and amounted to 43 family members, who are 3-5 in total 55 people, representing 55 per cent. 
  2. The buying habits of consumers in the deli LatKrabang, Bangkok found that most 
consumers buy ready meals 1-5 times per month with a total of 39 people, representing 39 percent buy 
food after 16.00 hrs. There were 58 people accounted for bought a total of 47 people, representing 47 
per cent. 
 
Keywords: Buying behavior or Deli 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ท าให้ประชาชนในปัจจุบันมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคลภายในครอบครัว 
การด ารงชีวิตสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปมากจากที่เคยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ได้เปล่ียนไป
เป็นการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของคนโสดผู้หญิงต้องออกท างานนอกบ้าน การเสียเวลาไป
กับการเดินทางท าให้ไม่มีเวลาเตรียมและปรุงอาหาร รวมทั้งไม่ชอบท าอาหารรับประทานเอง ดังนั้น เพื่อความสะดวก
และต้องการประหยัดเวลาให้มากที่สุด ปัจจุบันผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคอาหารส าเร็จรูปมากขึ้น ทั้งยังมีการจับจ่ายเพื่อ
ซื้ออาหารส าเร็จรูปมาเก็บส ารองไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป อาหารทะเลสดแช่แข็ง อาหาร
สดแช่แข็ง รวมถึงอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งโดยสามารถหาซื้อได้ง่ายและหลากหลายจากร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ เช่น 
ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพีหรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งที่ผลิตขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเริ่มหันมาสนใจลูกค้าใน
กลุ่มนี้มากขึ้น จึงเริ่มมีการเพิ่มหรือปรับสายการผลิตให้มาผลิตอาหารในรูปแบบเฉพาะ เช่น อาหารส าเร็จรูปซึ่งเน้น
ความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดและผู้บริโภครุ่นใหม่ที่นิยมความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น 
ปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงนั้นเป็นเพราะสังคมเมืองใหญ่คนต้องท างานมากขึ้นเพื่อให้มรีายไดต้อ่
หัวมากขึ้น ผู้บริโภคจึงต้องการความสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องอาหารสามารถซื้อหามารับประทานได้ทันที 
 ส าหรับเขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีประชากรเป็นจ านวนมากประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น มีผลให้อาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ต่างให้ความสนใจในศักยภาพของตลาดอาหารส าเร็จรูป
ที่พร้อมบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปในเขตลาดกระบัง มีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์
มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพีหรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร 
หลายชนิด หลายเมนู โดยอาหารส าเร็จรูปเหล่านี้จะผลิตภายใต้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร และกรรมวิธีการ
ผลิตที่สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารและรสชาติไว้อย่างดีที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปเหล่านี้สามารถหาซื้อ
ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น -อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพีหรือร้าน
สะดวกซื้อใกล้บ้านทั่วๆ ไป และจากผู้ประกอบการขายอาหารในเขตลาดกระบังธุรกิจนี้ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่ง
เห็นได้จากการที่มีจ านวนร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพี
หรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเพิ่มมากขึ้นตลอดจนการด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างเร่งรีบ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่
ท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปมาขึ้น 
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 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง ซึ่งน ามาเป็นแนวทางในการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น ทั้งนี้การด าเนินการทุกอย่างจะต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการศึกษาแนวคดิและทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีการตัดสินใจ  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึง
พอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แม้ว่าการตัดสินใจในการบริหารไม่ได้เริ่มต้นหรือส้ินสุดด้วยตัดสินใจ เพราะต้องมีการ
ก าหนดปัญหาก่อนจึงจะตัดสินใจแล้วจึงน าไปปฏิบัติ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์; และคณะ. 2541: 104) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพี่อนักศึกษาจะได้น าความรู้ที่ได้น ามาใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคของตนเองให้มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 
 2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปของประชากรในเขตลาดกระบัง 
 3. ได้ทราบถึงความนิยมในการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของประชากรในเขตลาดกระบัง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  ประชากรในเขตลาดกระบังทั้งหมด จ านวน 172,186 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือ ประชากรในเขตลาดกระบังการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปในเขตลาดกระบัง จ านวน 400 คน ผู้วิจัยจึงค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการของ ครอนบาช (Cronbach) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยค้นคว้า
และตัดแปลงจากหนังสือและเอกสารต่างๆ จากแนวคิดละทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม ดังนี ้
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   ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) มีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน
สมาชิกในครอบครัว 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มีทั้งหมด 5 ข้อ ประกอบด้วย ความถี่ในการซื้ออาหารส าเร็จรูป 
ช่วงเวลาที่มาซื้ออาหารส าเร็จรูป อาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารส าเร็จรูปแต่ละครั้ง และเหตุผล
ที่ชอบไปซื้ออาหารส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยจะใช้ค่าสถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ สถิติร้อยละ และค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) โดยค่าต่างๆ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี ้
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการ
เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปในเขตลาดกระบัง โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบังโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขต
ลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 212คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุ 26-35 ปี 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
44 มีสถานะภาพโสด จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 172 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน เป็นจ านวนทั้งหมด 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55  
 พฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้ออาหารส าเร็จรูป 
1-5 ครั้งต่อเดือน มีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ซื้ออาหารส าเร็จรูปหลัง 16.00 น. มีจ านวน 232 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58 อาหารท่ีนิยมซื้อ อาหารทานเล่น มีจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 100-200 บาท 
มีจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปมีความสะดวกในการซื้อ มีจ านวน 188 คน  
คิดเป็นร้อยละ 47 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 

ความถีใ่นการซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป 

น้อยกวา่ 20-25 ปี อาย ุ26-35 ปี มากกวา่ 36 ปี 
(sig) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. 1-5 ครั้ง/เดือน 40 50 36 20.5 80 55.6  

14.339 
(.006)* 

2. 6-10 ครั้ง/เดือน 20 25 72 40.9 16 11.1 
3. มากกวา่ 10 ครั้ง/เดือน 20 25 68 38.6 48 33.3 

รวม 80 100 176 100 144 100 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จ านวน 400 คน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปใน
ด้านความถี่ในการซื้ออาหารส าเร็จรูป โดยช่วงอายุมากกว่า 36 ปี มีความถี่ในการซื้ออาหารส าเร็จรูป 1-5 ครั้ง/เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาอายุน้อยกว่า 20-25 ปี มีความถี่ในการซื้ออาหารส าเร็จรูป 1-5 ครั้ง/เดือน คิดเป็น 
ร้อยละ 50 และอายุ 26-35 ปี มีความถี่ในการซื้ออาหารส าเร็จรูป 6-10 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.9 
 
ตาราง 2  
 

อาหารส าเร็จรูปที่นิยมซื้อ 
น้อยกวา่ 20-25 ปี อาย ุ26-35 ปี มากกวา่ 36 ปี 

(sig) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อาหารทานเล่น 56 70 72 40.19 96 66.7  
10.370 
(.035)* 

2. อาหารแชแ่ข็ง 16 20 92 52.3 32 22.2 
3. ผลไม้พร้อมทาน 8 10 13   6.8 16 11.1 

รวม 80 100 176 100 144 100 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จ านวน 400 คน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปใน
ด้านอาหารส าเร็จรูปที่นิยมซื้อ โดยอายุ 20-25 ปี อาหารส าเร็จรูปที่นิยมซื้อ คือ อาหารทานเล่น คิดเป็นร้อยละ 70 
รองลงมาอายุมากกว่า 36 ปี ขึ้นไป อาหารส าเร็จรูปที่นิยมซื้อ คือ อาหารทานเล่น คิดเป็นร้อยละ 66.7 และอายุ 26-
35 ปี อาหารส าเร็จรูปท่ีนิยมซื้อ คือ อาหารแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 52.3 
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ตาราง 3  
 

ค่าใช้จา่ยในการซื้ออาหาร
แต่ละครั้ง 

โสด สมรส หย่าร้าง 
(sig) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ต่ ากว่า 100 บาท 56 25 12 8.1 12 42.9  

13.496 
(.009)* 

2. 100-200 บาท 136 60.7 80 54.1 4 14.3 
3. มากกว่า 200 บาท ขึ้นไป 32 14.3 56 37.8 12 42.9 

รวม 224 100 148 100 28 100 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จ านวน 400 คน พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง โดยสถานภาพโสดมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100-200 บาท 
จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาสถานภาพสถานภาพสมรส มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100 -200 
บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 และสถานภาพหย่าร้าง มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ต่ ากว่า 100 บาท 
จ านวน 12คน มากกว่า 200 บาท ขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
 
ตาราง 4  
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อแต่ละครั้ง 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี
สูงกว่า 

ปริญญาตร ี (sig) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 100 
    บาท 4 11.1 24 22.2 36 47.7 16 10.8 - - 

 
 
24.626 
(.002)* 

2. 100-200 บาท 28 77.8 56 51.9 28 36.8 100 67.6 8 25 
3. มากกว่า 200 
    บาท ขึ้นไป 4 11.1 28 25.9 12 15.8 32 21.6 24 75 

รวม 36 100 108 100 76 100 148 100 32 100 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จ านวน 400 คน พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง โดย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 
100-200 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายในการ
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ซื้ออาหารมากกว่า 200 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อาหาร 100-200 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 
 
ตาราง 5  
 

ค่าใช้จา่ยในการซื้อ
แต่ละครั้ง 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

พนักงาน 
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกจิ 

ค้าขาย/ 
ธุรกิจส่วนตวั (sig) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ต่ ากว่า 100 บาท 12 27.3 60 23.4 4 8.3 4 7.7 23.779 

(.001)* 2. 100-200 บาท 32 72.7 156 60.9 12 25 20 38.5 
3. มากกวา่ 200 บาท  
    ขึ้นไป - - 40 15.6 32 66.7 28 53.8 

รวม 44 100 256 100 48 100 52 100 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จ านวน 400 คน พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง โดยนักเรียน/นักศึกษา มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100-200 บาท จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมากกว่า 200 บาท 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100-200 บาท 
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย อายุ 26-35 ปี สถานะภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 
10,001-15,000 บาทต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเทพ  ค าแก้วแจ่ม 
(2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
21-30 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ของตนเองโดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001 บาท-10,000 บาท และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุทธิณัฐ  จิตติจรุงลาภ (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเช้าชองพนักงานบริษัท 
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 พฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้ออาหารส าเร็จรูป 
1-5 ครั้งต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเทพ  ค าแก้วแจ่ม (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
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บริการท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่พบว่าซื้อ
อาหารจากแผงลอยจ าหน่ายอาหารมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน ซื้ออาหารส าเร็จรูปในวันจันทร์-ศุกร์ ซื้ออาหารส าเร็จรูป
หลังจาก 16.00 น. ใช้เวลาในการซื้อ 10-20 น. มีค่าใช้จ่าย 100-200 บาท ซื้อที่ร้านขายอาหารใกล้บ้าน เหตุผลที่
เลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป คือ มีความสะดวกในการซื้อ ทราบแหล่งข้อมูลอาหารส าเร็จรูปด้วยตนเอง 
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NBUS033: การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จังหวัดชลบุรี 
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL IN WORK INFLUENCES PERFORMANCE 
EMPLOYEES IN BUSINESS MANUFACTURING AUTOMOTIVE PARTS, CHONBURI 
 
วรรณพิมล ชัยประคองชีพ 1   ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 2 
1, 2หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งส้ิน 140คน โดยศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี 
 ผลการวิจัยพบว่า แผนกที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีผลกระทบต่อด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางเคมี ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และด้านส่ิงแวดล้อมทางจิตวิทยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
ค าส าคัญ: ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
 
Abstract 
 This research aims to study the effects of the environment that affects the performance of 
employees in the business of manufacturing automotive parts in Chonburi. This type of research is 
quantitative research. The data of 140 people were collected through questionnaires. The demographic 
was studied that affect the environmental performance of employees in the business of manufacturing 
automotive parts in Chonburi.  
 The study found that the operations department has a different impact on the physical 
environment, chemical environment, biology environment, and psychological environment at.05 level of 
significance. 
 
Keywords: the effects of the environment, Performance 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะประสบความส าเร็จได้นั้น ส่วน
ใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคก์รที่ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่จะท าให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
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การด าเนินงานขององค์กรในทางที่ดี องค์กรต้องให้ความเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อก่อให้เกิดแรงผลักดัน 
สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ไม่
ว่าจะเป็นรายได้ สวัสดิการ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้
บรรลุตามเป้าหมาย แต่มีปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายก็
คือ ส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่องค์กรต้องให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ เพราะส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
นัน้ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ทุกองค์กรมักเห็นความส าคัญของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนต้องมี
ทรัพยากรพื้นฐานที่ส าคัญ 4 อย่างด้วยกัน คือ ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรทรัพย์ถาวร ทรัพยากรข้อมูล และทรัพยากร
มนุษย์ที่ไม่สามารถขาดตัวใดตัวหนึ่งได้ในการด าเนินธุรกิจ แต่มีทรัพยากรตัวหนึ่งที่เป็นตัวส าคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการธุรกิจ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวที่จะสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในการแข่งขัน เพราะสามารถน าความรู้ 
ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ ในตัวมนุษย์ที่มีอยู่มาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ 
ซึ่งถ้าองค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไปเท่ากับองค์กรต้องสูญเสียต้นทุนหรือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดไป  
(ธรรมรักษ์ ศรีมารุต. 2555) 
 องค์กรจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานได้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานในองค์การ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจให้ทั้งลูกค้าและบุคลากร
ในองค์กร ซึ่งประสิทธิภาพในการท างานนั้นก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญอยู่ 4 ปะการ ได้แก่ 1) ส่ิงแวดล้อม
ภายนอกองค์กร 2) ส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร 3) ปัจจัยขององค์กร และ 4) กระบวนการขององค์กร ถ้าทั้ง 4 
องค์ประกอบนี้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานเป็นเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรคือสามารถ
สร้างผลผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพได้ครบถ้วนย่อมมีประสิทธิภาพได้เปรียบมากกว่าองค์กรที่บุคลากรขาด
ประสิทธิภาพ บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยใช้วิธีหรือเทคนิคต่างๆ ปฏิบัติงานเพื่อที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ สามารถคิดค้น 
พัฒนา หรือดัดแปลงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยสูญเสียทรัพยากรอื่นๆ น้อยที่สุด เป็นบุคคลท่ีมีความสุขและพอใจใน
การปฏิบัติงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  
 ในส่วนของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้งานมีคุณภาพ กล่าวคือ ในส่ิงแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานต้องเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็น ส่ิงต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวพนักงานในขณะ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ 1) ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน ความ
ส่ันสะเทือน 2) ส่ิงแวดล้อมทางเคมี เช่น สารเคมีต่างๆ 3) ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และ  
4) ส่ิงแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชั่วโมงการท างาน ค่าตอบแทน สภาพหน้าที่การท างาน ส่ิงแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสุขภาพของบุคคลโดยตรง ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงกับตัวพนักงานท่ีปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยเหตุนี้ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ ากัด เป็นกลุ่มบริษัท
ที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จึงตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องปัญหาการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในองค์กรเป็นอย่าง
มาก เพราะการด าเนินธุรกิจทุกวันน้ีมุ่งเน้นผลิตสินค้าในด้านคุณภาพของสินค้า  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่อง “ศึกษาผลกระทบของส่ิงแวดล้อมที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี” เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และน าเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อท่ีจะร่วมมือกัน
หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบส่ิงแวดล้อมในการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลส่งต่อไปสู่ความส าเร็จขององค์การ และเพื่อรักษาพนักงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์การไว้
ให้นานท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาด้านผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท างานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ ากัด 
เฉพาะแผนกที่ปฏิบัติงานในโรงงานเท่านั้น ซึ่งได้แก่ แผนกควบคุมการผลิต แผนกความคุมคุณภาพ แผนกคลังสินค้า 
แผนกแม่พิมพ์ และแผนกซ่อมบ ารุง มีจ านวนประชากรเท่ากับ 140 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.773 (Cronbach’s alpha coefficient) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉล่ียสองกลุ่ม 
ใช้ t-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
หาค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ผลการศึกษา 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจ าแนกตาม เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษาที่ก าลังศึกษา ประสบการณ์การท างานและแผนกที่ปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ25-35 ปี 

ข้อมูล

ประชากรศาสตร์ 

สิ่งแวดลอ้มในการ
ปฏิบัติงาน 
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มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประสบการณ์การท างานอยู่ในระหว่าง 1–3 ปี และส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
อยู่ในแผนกควบคุมการผลิต 
 
ตาราง 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพจ าแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ทีแ่ตกต่างกัน 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ จงัหวัดชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
ระหว่างกลุ่ม 5.078 4 1.693 3.057* .031 
ภายในกลุ่ม 75.308 135 .554   

รวม 80.386 139    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากตาราง 1 แผนกที่ปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 2 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านส่ิงแวดล้อมทางเคมีจ าแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน 

ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ จงัหวัดชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางเคมี 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

23.124 4 5.781 11.558* .000 
67.526 135 .500   
90.650 139    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 แผนกที่ปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรีด้านส่ิงแวดล้อมทางเคมี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 3 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในดา้นส่ิงแวดล้อมทางชวีภาพจ าแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน ที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 

 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ จงัหวัดชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

24.452 4 6.113 12.410* .000 
66.496 135 .493   
90.948 139    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 แผนกที่ปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านส่ิงแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคมจ าแนกตามแผนกที่

ปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ จงัหวัดชลบุรี 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม 
ระหว่างกลุ่ม 4.485 4 1.121 2.634* .037 
ภายในกลุ่ม 57.463 135 .426   

รวม 61.948 139    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 แผนกที่ปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
จังหวัดชลบุรี โดยรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้านส่ิงแวดล้อมทางเคมี ด้านส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ และด้านส่ิงแวดล้อมจิตวิทยา สามารถสรุปการอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าผลกระทบของส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี  มีผลกระทบโดยรวมในระดับปานกลาง เนื่องจากการ

298



การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

สภาพแวดล้อมในการท างานจะส่งผลต่อพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในบริษัทนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทจะต้องให้
ความส าคัญกับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างานให้มากทางด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางเคมี ด้านส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ และด้านส่ิงแวดล้อมจิตวิทยา เพื่อที่พนักงานจะได้มีก าลังใจในการ
ท างานกับบริษัทเรามากขึ้น และมีแรงจูงใจในการท างานอีก รวมทั้งยังมองถึงสุขลักษณะของบริษัทที่มีต่อสุขภาพขอ
พนักงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุธ ภูชูธรรม (2552) ได้ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและการ
เรียนรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเรียนรู้มีผลต่อพฤติกรรม
การท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจท างานที่ต่างประเภทกันเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี จ าแนก
ได้ดังนี้ 
  1. ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล าดับแรกผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับ
มากในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานมีอุณหภูมิที่เหมาะสม รองลงมาคือเสียงที่รบกวนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
เครื่องจักรมีความพร้อมในการท างาน การส่ันสะเทือนรบกวนการปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติมีแสงสว่างเพียงพอ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kanter (1999 อ้างถึงในสิริพร เจริญผ่อง. 2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของพยาบาลประจ าการกับประสิทธิภาพการท างาน พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลเป็นผลมา
จากสิ่งแวดล้อมในการท างานและขึน้อยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง โดยต าแหน่งนั้นจะถูกจัดวางให้เข้าถึงอ านาจ
และโอกาส จึงจะเสริมให้เกิดพฤติกรรมการท างาน โดยอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพการท างานที่ดี การมี
เครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการได้รักการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
นิเทศ แนะน าจากบุคคลอื่น ความสามารถของบุคคลแตกต่างกันปามความถนัด ลักษณะทางบุคลิกภาพ ความสนใจ 
แรงจูงใจ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ความเชื่อ และค่านิยม  
  2. ด้านส่ิงแวดล้อมทางเคมี พบว่า ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล าดับแรกผู้ตอบแบบสอบถาม
คิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลางใน
เรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นอันตราย รองลงมาคือมีการใช้อุปกรณ์ PPE ป้องกัน
อันตรายจากสารเคมี ความเหมาะสมของการจัดเก็บสารเคมี มีการประเมินความเส่ียง และความเหมาะสมของการ
จัดเก็บสารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร แสนศรี (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสัมผัสส่ิงคุกคามจาก
การท างานและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า พนักงานหญิงตั้งครรภ์มีความเส่ียงต่อสภาวะการท างานที่ไม่เหมาะสม พบข้อมูลการสัมผัสกับส่ิงคุกคามทาง
เคมีอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลนอกเหนือจากภาระงานหรือสัมพันธภาพจากเพื่อนร่วมงาน 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมรักษ์ ศรีมารุต (2555) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีสารเคมีมากที่สุด 
  3. ด้านส่ิงแวดล้อมทางชวีภาพ พบว่า ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล าดับแรกผู้ตอบแบบสอบถาม
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คิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลางใน
เรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานมีการก าจัดของเสีย/การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ รองลงมา คือ บริเวณรอบโรงงานไม่มี
ส่ิงปฏิกูล สุขภัณฑ์มีเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ และมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 
  4. ด้านส่ิงแวดล้อมทางจิตวิทยาพบว่า ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ล าดับแรกผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ ในระดับ
ปานกลางในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานพนักงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมในหน้าที่ที่รับผิดชอบกับต าแหน่งงาน งานที่ได้รับมอบหมายมีการใช้ความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย มีความก้าวหน้าในต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน และงานที่ท ามีความซ้ าซากจ าเจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทการบินไทยจ ากัด  
(มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯส านักงานใหญ่ด้านความก้าวในการท างาน พบว่าพนักงานมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากสุดคือสามารถท างานได้
ส าเร็จลุล่วงโดยไม่มีปัญหาตามมาและมีระดบัความพึงพอใจน้อยที่สุดคอืการมโีอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนให้เลื่อน
ต าแหน่งได้ตามความสามารถทั้งนี้เนื่องจากข้อก าหนดในการเล่ือนต าแหน่งของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับฐานของเงินเดือน
และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาท าให้บริษัทฯไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้จึงส่งผลต่อการเล่ือน
ต าแหน่งของพนักงานโดยตรง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาดิน ศรีสังข์งาม (2555) ได้ท าการศึกษา แรงจูงใจ
ที่มีผลต่อผลลัพธ์ ในการด าเนินการขององค์การ กรณีศึกษากองบังคับการต ารวจภูธรจังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า
มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ในการด าเนินงานดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าข้าราชการ
ต ารวจในกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่สะท้อนได้จาก
การให้ความเป็นกันเอง การให้ความสนใจในการท างาน การช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ได้น ามาสู่การ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมและความรวดเร็ว 
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NBUS034: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 
THE MOTIVATION IN WORK OF EMPLOYEES IN PRODUCTION TECHNOLOGY SECTION, 
TIRES COMPANY, AMATA CITY INDUSTRIAL ESTATE MANUFACTURES, RAYONG 
 
ภัทรกร  ยิ่งกิจสถาวร 1   ดร.ณัฐกาญจน์  สุวรรณธารา 2 
1, 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประเภทเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งส้ิน 200 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์
การท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
 This research aims to study the factors motivated employee company manufactures tires, 
Amata City Industrial Estate, Rayong. This type of research is quantitative research. The data were collected 
through questionnaires of 200 people. The research found that the different experience affected motivation 
levels of staff working in manufacturing technology differently in aspect of the compensation and benefits 
at the 0.05 level significantly. 
 
Keywords: motivation, performance 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการแข่งขันสูง ท้ังในระดับ 
ประเทศและระดับนานาชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปล่ียนไป เพื่อรับมือ
กับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการในยุคปัจจุบันต้องมีการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดที่จะช่วยสร้างให้องค์กรเจริญก้าวหน้า จึงจ าเป็นที่
จะหาแนวทางต่างๆ เพื่อจัดโครงสร้างการท างานที่เหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพัน และยอมรับ
เป้าหมายองค์กร รวมถึงปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างมาก 
โดยแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน บางคนท างานเพื่อหวังเงินเดือนเป็นผลตอบแทน แต่บางคนหวังความปลอดภัย 
หน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิต ซึ่งแรงจูงใจจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ผู้บริหารจึงต้องใช้วิธีการ
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จูงใจ เพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถ ความเต็มใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (วิเชียร์ วิทยอุดม. 2548) 
 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในเครือ SRI Group เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตยางรถยนต์
รายหนึ่งในประเทศไทย ที่มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตยางรถยนต์มากกว่า 10 ปี แต่ในปัจจุบัน
ประสบการณ์ท างานของหัวหน้างาน ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้พนักงานขาดแรงจูงใจ
ในการท างาน ขาดแรงกระตุ้นในการท างานจากหัวหน้างาน ส่ิงเหล่านี้เป็นส่ิงส าคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการท างาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าหากพนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ก็จะส่งผลต่ออัตราการลาออก ที่ท าให้สูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ไป นอกจากนี้บริษัทจะต้อง
สูญเสียต้นทุนและเวลาในการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ท าให้เกิดความยุ่งยากกับบริษัท ท้ังปัญหาด้านก าลังคนและงาน
ที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญในการท างานสูง ด้วยเหตุนี้บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์  (ประเทศไทย) จ ากัด จึงต้องการ
ทราบว่าปัจจัยใดที่มีผลท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญก าลังใจ สามารถดึงดูดพนักงานที่มี
คุณภาพไว้ในองค์กรได้มากที่สุด ท าให้พนักงานมีความสุข มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตยาง
รถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะท าให้ทราบถึง
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ยังท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์และนโยบาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตลอดจนน าข้อมูลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน 
การสรรหา คัดเลือกและปรับปรุงการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ท าให้พนักงานท างานอยา่ง
มีความสุข มีแรงจูงใจในการท างาน และรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 3. เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจการท างานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท
ผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 

แรงจูงใจในการท างาน 
 

303



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ใน
หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology) มีจ านวนทั้งหมด 200 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.746 (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉล่ียสองกลุ่ม 
ใช้ t-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หา
ค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ผลการศึกษา 
 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-35 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รายได้อยู่ในระหว่าง 15,000-30,000 บาท และมีประสบการณ์การท างาน 1-3 ป ี
 
ตาราง 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จ าแนกตามประสบการณ์

การท างาน ที่แตกต่างกันของระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจงูใจในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 

บริษัทผลิตยางรถยนต์นคิมอุตสาหกรรม
อมตะซติี้ จังหวัดระยอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านคา่ตอบแทนและสวัสดกิาร ระหว่างกลุ่ม   3.702     3 1.234 2.833* .039 
 ภายในกลุ่ม 85.377 196 0.436   
 รวม 89.078 199    

* ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 2 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการยกย่องนับถือ จ าแนกตามรายได้ที่แตกต่างกันที่ส่งผล
ต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์  นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจงูใจในการท างานของพนักงานฝ่าย
เทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซติี้ จังหวัดระยอง 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig 

ด้านการยกย่องนับถือ 3.106 2 197 .047 

* ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่ารายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่าย
เทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านการยกย่องนับถือ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า จ าแนกตามประสบการณ์

การท างานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยาง
รถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจงูใจในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 

บริษัทผลิตยางรถยนต์นคิมอุตสาหกรรม
อมตะซติี้ จังหวัดระยอง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ระหว่างกลุ่ม   3.664     3 1.221 2.807* .041 
 ภายในกลุ่ม 85.263 196 0.435   
 รวม 88.926 199    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดระยอง ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  โดยรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน ด้านการยกย่องนับถือ ด้านความสัมพันธ์
ในหน่วยงาน และด้านความมั่นคง และความก้าวหน้า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท
ผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง มีแรงจูงใจโดยรวมในระดับมาก ซึ่งพนักงานมีแรงจูงใจด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานมากที่สุด และพนักงานมีแรงจูงใจด้านการยกย่องนับถือในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้านและรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ดังนี ้
  1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ล าดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องการได้รับการยินยอมเป็นอย่างดีในการอนุมัติใน
เรื่องการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน รองลงมาคือ การมีเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเพียงพอต่อความต้องการกับพนักงานทุกระดับชั้น เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และล าดับสุดท้ายเรื่องการปรับเงินเดือนขึ้น เมื่อมีการปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่งตามเกณฑ์
ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ วิเชียร  อาจองค์ (2553) ทีศ่ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานซ่อมบ ารุงในบริษัทที่มีการปรับลดขนาดก าลังคน กรณีศึกษาบริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
พนักงานให้ความพึงพอใจด้านผลตอบแทนรายได้ในระดับสูงโดยความเหมาะสมของสวัสดิการที่ได้รับ ซึ่งภายหลังจากที่
บริษัทมีการก่อตั้งสหภาพแรงงาน มีการคุ้มครองพนักงานให้ได้รับสวัสดิการท่ีดีขึ้นกว่าเดิม 
   เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้จังหวดัระยอง ตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ด้านเพศ พบว่า 
ไม่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย 
ก็ต้องการให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดีทั้งส้ิน เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านอายุ 
พบว่า มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 36 ปี มีโอกาส
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25-35 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า 
25 ปี จึงท าให้มีแรงจงูใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกนั เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านระดับ
การศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ไม่ว่าจะจบมัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกว่า ต่างต้องการได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่สูงทั้งส้ินเพื่อหาเล้ียงครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านรายได้ พบว่า ไม่มีผล
ต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกัน ไม่ว่าจะมีรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท หรือมากกว่า 15,000 บาท ต่างต้องการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงทั้งส้ินเพื่อเป็นความมั่นคงของ
ชีวิต เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่า ไม่มีผลต่อระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะมีปะสบการ
น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ต่างต้องการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดีทั้งส้ิน 
  2. ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ล าดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท
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อย่างสม่ าเสมอในทุกๆ ด้าน รองลงมาคือ การปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ความชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และล าดับสุดท้ายเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการเสนอนโยบายบริหารงานต่อผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุณณภา  อมรปิยะกิจ (2552)  
ทีศ่ึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้า ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ยิ่งองค์กรมีการมอบหมายงาน
อย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัดสถานที่ท างานเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการ
ท างาน และมีอุปกรณ์ในการท างานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน และถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงาน
เสนอความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ก็จะยิ่งช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์กรมากขึ้น ยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  3. ด้านการยกย่องนับถือ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ล าดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานอื่นๆ นอกเหนือจากงาน
ประจ าที่ปฏิบัติอยู่ รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่านในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชายอมรับ
ในความคิดเห็นที่ท่านได้เสนอ การได้รับการยกย่องชมเชยหรือก าลังใจจากผู้บังคับบัญชา และล าดับสุดท้ายการได้มี
ส่วนร่วมและเป็นตัวแทนของบริษัทในงานพิเศษต่างๆ อยู่เสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร  อาจองค์ 
(2553) ทีศ่ึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานซ่อมบ ารุงในบริษัทที่มีการปรับลดขนาดก าลังคน 
กรณีศึกษาบริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานให้ความพึงพอใจระดับสูงกับด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน่วยงาน 
  4. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ล าดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องเพื่อนร่วมงานมีความเป็นมิตรและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างดี รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานให้ความไว้วางใจท่าน ผู้บังคับบัญชาแสดงความเป็นมิตรและเป็นกันเอง 
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสมอ และล าดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชา
มีความสัมพันธ์ท่ีดี เอาใจใส่พนักงานทุกคน สามารถให้ค าปรึกษาได้ 
  5. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ล าดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องบริษัทมีชื่อเสียงและมีความมั่นคง รองลงมาคือ 
พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีโอกาสที่จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ที่ต้องการ
อย่างสม่ าเสมอ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับการท างาน และล าดับ
สุดท้าย คือ ระบบการพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งมีความเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐ  
อุไร (2559) ท่ีศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
พบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ คือ มีความยินดีเมื่อ
ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการท างาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงานอยู่ในระดับ
มาก 

307



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

ข้อเสนอแนะ 
 บริษัทควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องค่าตอบแทน ระบบรางวัล และสวัสดิการท่ีพนักงานจะได้รับเมื่อท างาน
ในองค์กร เพื่อเป็นเพิ่มแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน ท าให้พนักงานรู้สึกมั่นคงในการท างาน และมีความปลอดภัย
ในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ควรมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้แก่พนักงานอยู่เสมอ จะท าให้พนักงานรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งทางหน่ึงในการเพิ่งแรงจูงใจในการท างานเช่นกัน 
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NBUS037: ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TOWARDS THE PREPARATION INTO ASEAN: A CASE 
STUDIES OF STUDENTBANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY 
 
กวีกานต  กล่ันมา * 
* คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
  
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน โดย
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาช้ันปที ่4 จํานวน 150 คน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2559 โดย
เลือกแบบสุมอยางงายเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษานํามาวิเคราะหคารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test ผลการวิจัยพบวา 1) ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอม
เขาสูอาเซียนอยูในระดับมากนักศึกษามีความสนใจเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน และ 2) ทัศนคติของนักศึกษาตอ
การเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยว ในรายขอพบวาในเร่ืองการใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาส่ือกลางอาเซียนและในเร่ืองการรับรูวาอาเซียนมีประเทศใดบางเปนสมาชิก โดยการ
เปรียบเทียบระหวางสาขามีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
คําสําคัญ: ทัศนคติ, อาเซียน 
 
Abstract 
 This research aims to study the attitudes of students to prepare into ASEAN region. The sample 
used was 150 fourth year students of Bangkok Suvarnabhumi University academic year 2016 by random 
selection simple. The tools used in this research include attitude of students were analyzed the 
percentage, standard deviation and the t -test results showed that 1) the attitude of students towards 
preparation into the ASEAN most level. Students are interested in preparing for ASEAN, and 2) the 
attitude of the students towards preparation into ASEAN in the field of management and tourism for listing 
was found in the use of English as interlingua of ASEAN and recognize that what countries are ASEAN 
moderately level by comparison between the different branches of the significant level of .05. 
 
Keywords: Attitude, ASEAN 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การกอต้ังประชาคมอาเซียนในปที่ผานมาช้ีใหเห็นวาไทยมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมให
อาเซียนเปนองคกรความรวมมือระดับภูมิภาค ซ่ึงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งที่ชวยเสริมสราง
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สันติภาพและลดความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคลง ทําใหอาเซียนสามารถขยายจํานวนสมาชิกจนครบ 10 
ประเทศ เชนในปจจุบัน ดวยเล็งเห็นวาความม่ันคงทางการเมืองในภูมิภาคมีสวนชวยสงเสริมความกินดีอยูดีของ
ประชาชนและพัฒนาการของภูมิภาคโดยรวมได 
 ไทยสนับสนุนใหอาเซียนขยายความรวมมือดานความม่ันคง ในกรอบการประชุมอาเซียนวาดวยความ
รวมมือดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ซ่ึงไทยรับหนาที่ประธานในชวงป พ.ศ. 2542-2543 
และผลักดันใหเพิ่มบทบาทของประธานใหสามารถทําหนาที่สงเสริมความม่ันคงในภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น โดยการสงเสริมแนวคิด “การทูตเชิงปองกัน” เพื่อชวยลดปญหาความขัดแยงที่จะสงผลกระทบตอภูมิภาค 
(ศนิธิ  รัตนสุรังค. 2553) 
 ทั้งนี้การรวมตัวประชาคมอาเซียนเปนเร่ืองที่กรอบพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) ใหความสําคัญในฐานะที่เปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการจัดการอุดมศึกษาเนื่องจากประชาคมอาเซียนจะทํา
ใหเกิดการเคล่ือนยายกําลังคนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่สะดวกขึ้นทําใหการอุดมศึกษามีความจําเปน 
ตองปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อรองรับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปหลังจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553) 
 จากเหตุผลดังกลาวเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนในป 2561 ที่จะมีการแลกเปล่ียนนักศึกษา
และอาชีพที่สามารถเขาไปทํางานในอาเซียนได ทําใหผูวิจัยทําการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความ
พรอมอาเซียนเพื่อวางแผนพัฒนานักศึกษาอยางย่ังยืนตอไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทัศนคต ิ
  ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร (2545: 138) ใหความหมายทัศนคติไววาเปนความพรอมทางจิตที่เก่ียวของกับ
ความคิด ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล ส่ิงของสถานการณตางๆ ไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งและสภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยูนานพอสมควร ซิมบาโร และคริสตินา (2531: 49) กลาวไววา ทัศนคติ
สามารถแยกองคประกอบได 3 ประการ ดังนี้ 
   1. องคประกอบดานความรู(The Cognitive Component) คือสวนที่เปนความเช่ือของบุคคลที่
เก่ียวกับส่ิงตางๆ ทั่วไป ทั้งที่ชอบและไมชอบ หากบุคคลมีความรูหรือคิดวาส่ิงใดดีมักจะมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงนั้น  
แตหากมีความรูมากอนวาส่ิงใดไมดีก็จะมีทศันคติที่ไมดีตอส่ิงนั้น 
   2. องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) คือสวนที่เก่ียวของกับอารมณที่
เก่ียวเนื่องกับส่ิงตางๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไป ตามบุคลิกภาพของคนนั้น เปนลักษณะที่เปนคานิยมของแตละบุคคล 
   3. องคประกอบดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคล
ตอส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และความรูสึก 
  ผูวิจัยไดสรุปความหมายของทัศนคติ หมายถึง ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่นักศึกษามีตอการ
เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน 
 อาเซียน 
  ศนิธิ  รัตนสุรังค (2553: 57) กลาววาอาเซียน (ASEAN: Association of Southeast Asia Nations) 
หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยประเทศสมาชิกเร่ิมแรก 
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มี 5 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ในปจจุบันกลุมอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 
10 ประเทศ ซ่ึงเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งหมด โดยสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาในภายหลัง คือ บรูไน
พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซ่ึงกลุมอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งส้ินประมาณ 500 ลานคน หรือคิดเปน 1 ใน 10 
ของประชากรโลก มีเปาหมายมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให
ประชาชนมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีส่ิงแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเนนการ
สงเสริมความรูความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกในดานความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตรมรดกทางวัฒนธรรม 
และอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปและทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน
ระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวในคณะบริหารธรุกิจ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยว
ในคณะบริหารธุรกิจแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในป
การศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนนักศึกษา 886 คน โดยแบงเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 
159 คน และคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 727 คน 
  2. กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย จํานวน 150 คน ซ่ึงเปนสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ สาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยว 
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสู
อาเซียน 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามตามแนวของ ลิเคิรท (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 
2538) เพื่อดําเนินการสรางขอคําถามทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน จํานวน 20 ขอ  
แตละขอแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด คํานวณคาดัชนีความ
สอดคลองจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.5 เปนตนไป  
ไดจํานวน 13 ขอ นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หาคาความ
เช่ือม่ันดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา มีคาความเช่ือม่ัน 0.93 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 150 ชุด ใหนักศึกษากรอกเม่ือตรวจสอบแลวพบวา มีแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ จํานวน 150 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
  2. วิเคราะหขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และสาขา 
  3. วิเคราะหระดับทัศนคติของการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน โดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  4. วิเคราะหคาความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน
ระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวแตกตางกัน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้ 
  1. วิเคราะหขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และสาขา ไดผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
  35 
115 

 
23.33 
76.67 

รวม 150 100 
2. อายุ 
    2.1 18-22 ป 
    2.2 23 ป ขึ้นไป 

 
110 
  40 

 
73.33 
26.67 

รวม 150 100 
3. สาขา 
    3.1 การทองเที่ยว 
    3.2 การจัดการ 

 
  45 
105 

 
30.00 
70.00 

รวม 150 100 
 
 จากตาราง 1 นักศึกษาเพศชาย มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และนักศึกษาเพศหญิง มีจํานวน 
115 คน คิดเปนรอยละ 76.67 อายุต้ังแต 18-22 ป มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 73.33 และอายุต้ังแต 23 ป  
ขึ้นไป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.67 สาขาการทองเที่ยว มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 30 และสาขาการ
จัดการ มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 70 
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  2. วิเคราะหระดับทัศนคติของนักศึกษาช้ันปที่ 4 ตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน โดยใช
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 ระดับทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนทุกสาขารวม 
 

รายขอ Χ  S.D. แปลผล 
1. ทานมีความรูความเขาใจในอาเซียน 3.88 0.67 มาก 
2. ทานทราบวัตถุประสงคหลักของการกอต้ังอาเซียน 3.93 0.76 มาก 
3. ทานเขาใจความหมายของตราสัญลักษณอาเซียน 3.90 0.87 มาก 
4. ทานบอกสมาชิก 10 ประเทศในอาเซียนได 3.42 0.93 ปานกลาง 
5. ทานรูสึกเห็นดวยกับการเรียนแลกเปล่ียนระยะส้ัน 3.75 0.92 มาก 
6. ทานเขาใจธงและสัญลักษณของแตละประเทศ 3.97 0.78 มาก 
7. ทานใชภาษาอื่นไดนอกจากไทยและอังกฤษ 2.39 0.79 นอย 
8. ทานใชภาษาอังกฤษเปนภาษาส่ือกลางอาเซียนได 3.06 0.80 ปานกลาง 
9. ทานเห็นดวยตอการเคล่ือนยายแรงงานเสรี 4.47 0.49 มาก 
10. ทานมีความรูกฎบัตรอาเซียนเปนอยางดี 3.36 0.14 ปานกลาง 
11. ทานรองเพลงอาเซียนไดกอนเรียนในรายวิชา 3.93 0.87 มาก 
12. ทานติดตามขาวสารอาเซียนตลอดเวลา 3.13 0.82 ปานกลาง 
13. ทานมีทัศนคติที่ดีเขาใจในความสําคัญบทบาทอาเซียนตอยุคปจจุบัน 3.88 0.75 มาก 

รวม 3.80 0.74 มาก 
 
 จากตาราง 2 ภาพรวมทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน มีคาเฉล่ียรวม 3.80 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.74 ซ่ึงอยูในระดับมาก และในรายขอมีคาสูงสุดในเร่ืองการเห็นดวยตอการเคล่ือนยาย
แรงงานเสรี มีคาเฉล่ียมากถึง 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.49 ซ่ึงอยูในระดับมาก แสดงวานักศึกษามีความ
สนใจที่จะทํางานตางประเทศมากขึ้น 
 
  3. การเปรียบเทียบระหวางทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวาง
สาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบระหวางทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการ
จัดการและสาขาการทองเที่ยว 

 

ขอคําถาม 
Χ  S.D. 

t Sig. แปลผล การ 
จัดการ 

การ 
ทองเที่ยว 

การ 
จัดการ 

การ 
ทองเที่ยว 

1. ทานมีความรูความเขาใจใน 
    อาเซียน 3.82 3.94 0.66 0.63 1.36 0.17 ไมแตกตาง 
2. ทานทราบวัตถุประสงคหลัก 
    ของการกอต้ังอาเซียน 3.88 3.97 0.75 0.77 0.91 0.35 ไมแตกตาง 
3. ทานเขาใจความหมายของ 
    ตราสัญลักษณอาเซียน 3.53 4.27 0.81 0.92 0.34 0.72 ไมแตกตาง 
4. ทานบอกสมาชิก 10 ประเทศ 
    ในอาเซียนได 2.99 3.85 0.83 1.02 1.09   0.01* แตกตาง 
5. ทานรูสึกเห็นดวยกับการเรียน 
    แลกเปล่ียนระยะส้ัน 3.75 3.74 0.94 0.90 0.10 0.91 ไมแตกตาง 
6. ทานเขาใจธงและสัญลักษณ 
    ของแตละประเทศ 3.96 3.97 0.70 0.86 0.04 0.95 ไมแตกตาง 
7. ทานใชภาษาอื่นไดนอกจาก 
    ไทยและอังกฤษ 2.30 2.48 0.72 0.85 0.22 0.80 ไมแตกตาง 
8. ทานใชภาษาอังกฤษเปนภาษา 
   ส่ือกลางอาเซียนได 2.76 3.36 0.91 0.69 1.05   0.00* แตกตาง 
9. ทานเห็นดวยตอการเคล่ือนยาย 
    แรงงานเสรี 4.01 4.92 0.95 0.03 0.24 0.51 ไมแตกตาง 
10. ทานมีความรูกฎบัตรอาเซียน 
      เปนอยางดี 3.29 3.43 0.20 0.08 0.57 0.34 ไมแตกตาง 
11. ทานรองเพลงอาเซียนได 
      กอนเรียนในรายวิชา 3.90 3.95 0.90 0.83 0.48 0.70 ไมแตกตาง 
12. ทานติดตามขาวสารอาเซียน 
      ตลอดเวลา 3.10 3.15 0.80 0.84 0.03 0.62 ไมแตกตาง 
13. ทานมีทัศนคติที่ดีเขาใจใน 
    ความสําคัญบทบาทอาเซียน 
    ตอยุคปจจุบัน 3.78 3.98 0.69 0.81 1.37 0.53 ไมแตกตาง 
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 จากตาราง 3 เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการ
จัดการและสาขาการทองเที่ยว รายขอ พบวา นักศึกษาสามารถบอกสมาชิก 10 ประเทศ ในอาเซียนไดและใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาส่ือกลางอาเซียนไดแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน มีคาเฉล่ียรวม 3.80 ซ่ึงอยูในระดับมาก 
แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีการเตรียมความพรอมกับอาเซียนมีการติดตามขาวสารอาเซียนในปจจุบัน 
 2. ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขาการ
ทองเที่ยว รายขอ พบวา นักศึกษาสามารถบอกสมาชิก 10 ประเทศ ในอาเซียนไดและใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
ส่ือกลางอาเซียนไดแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนในคร้ังนี้ พบวา 
  1. ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนนั้นอยูในระดับดีมาก แสดงวา 
นักศึกษาใหความสนใจต่ืนตัว และเตรียมความพรอมเปนอยางดีซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อํารุง  จันทวานิช 
(2549) ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียนโดยการศึกษาเปรียบเทียบใหเห็น
ถึงแนวทางและแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในดานยุทธศาสตร การปฏิรูป
การศึกษา ทิศทางความรวมมือระหวางประเทศซ่ึงพบวาแตละประเทศตองการทัดเทียมทางดานการศึกษาเพื่อความ
เขมแข็งทางการศึกษาของประเทศภายในกลุมและตางเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูอาเซียนเชนเดียวกันและงานวิจัย
ของ พรทิวา  คงคุณ (2555) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และความพรอมตอการเปนประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พบวา อาจารยสวนใหญมีความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนอยูในระดับพอใช 
  2. ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขา
การทองเที่ยวรายขอพบวานักศึกษาสามารถบอกสมาชิก 10 ประเทศ ในอาเซียนไดและใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
ส่ือกลางอาเซียนไดแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 อาจเนื่องมาจากความตางของสาขา เพราะสวนมากสาขาการ
ทองเที่ยวจะมีวิชาเรียนภาษาอังกฤษมากกวาสาขาการจัดการ 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดฝกอบรมใหความรูแกนักศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน เชน จัด
โครงการอาเซียน การประกวดชุดอาเซียน 
 2. ควรใหมีการเรียนรูดานการพูด ฟง ภาษาอังกฤษและภาษาเบื้องตนของอาเซียนมากขึ้น 
 3. สําหรับงานวิจัยคร้ังตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่ลึกซ้ึง
มากขึ้น 
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NBUS038: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญชี 
THE BEHAVIORAL STUDY ON FRESH COFFEE CONSUMPTION OF EMPLOYEES AT 
TATSANEE ACCOUNTING COMPANY LIMITED 
 
รัชนีภรณ์  คล่องแคล่ว * 
* คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไป เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคกาแฟสดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคกาแฟสด โดยใช้
ประชากรของส านักงานทัศนีย์การบัญชี จ านวน 50 คน โดยสมัครใจเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 50 คน เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญชี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภค
กาแฟสดของพนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญชี เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
 ผลจากการศึกษาสรุปผลได้ว่า ผู้บริโภคกาแฟสดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคกาแฟสด
ในเรื่องปริมาณการบริโภคกาแฟสดเฉล่ียต่อวันระหว่าง 1 แก้ว จ านวน 24 คน ร้อยละ 48 ส่วนใหญ่นานๆ ครั้งถึงเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด นิยมดื่มกาแฟสดอเมซอน จ านวน 15 คน ร้อยละ 30 นิยมรูปแบบร้านสมัยใหม่ จ านวน 20 คน 
ร้อยละ 40 รสชาติเอสเพรสโซ่ จ านวน 18 คน ร้อยละ 36 ลักษณะการดื่มกาแฟสดเย็น จ านวน 25 คน ร้อยละ 50 
รสชาติหวาน จ านวน 22 คน ร้อยละ 44 ส่ิงที่ได้รับจากการดื่มกาแฟลดอาการง่วงนอน/เพิ่มความสดชื่น จ านวน 30 คน 
ร้อยละ 60 บริการเสริมเบเกอรี่ (ขนมปังหรือคุกกี้) จ านวน 33 คน ร้อยละ 66 โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, กาแฟสด 
 
Abstract 
 The work of this research is to study the underlying condition, such as gender, age, education, 
income, including a study on coffee consumption and the factors influencing the consumption of fresh 
coffee. The population of office View of the accounts of 50 people by a voluntary group consisted of 50 
people to study coffee consumption habits of office workers in view of the accounts and to determine the 
factors that affect the consumption of coffee, a view of the accounting office staff. The researchers used 
questionnaires Related causes, eating fast food and fresh coffee consumption behavior analyzes the data 
copying by a number of people, percentage distributions, which results from the study were summarized 
as follows. Most of the fresh coffee consumption habits in the consumption of one glass of fresh coffee 
per day between 48 and 24 per cent. Most infrequent access to the coffee shop into a coffee shop to use 
one once a week were 15 percent to 30 drink coffee Amazon with 15 percent. Popular modern style 
restaurant for 20 people, 40 percent. Characteristics of drinking the cool factor of 25 percent. Sweet 22 
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people, 44 percent. What has been drinking coffee reduces drowsiness / refresh 30 to 60 percent. Extras 
Bakery (bread or cookies) with 33 percent by significant .05. 
 
Keywords: Behavior, The coffee consumption 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยรู้จักและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต่ ากว่า 150 ปี แล้ว โดยในประเทศไทยมี
การปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยมีแหล่งปลูกส าคัญ ร้อยละ 90 อยู่ทางภาคใต้ โดยในช่วงแรก
คนไทยนิยมการดื่มกาแฟสดตามร้านกาแฟโบราณ ต่อมาได้พัฒนามาจนถึงยุค “คอฟฟี่ช็อป” ซึ่งเหตุนี้เองท าให้ธุรกิจ
ร้านกาแฟสดมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากธรุกิจร้านกาแฟสดรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจนี้ซึ่งสร้างความคึกคักและตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นอย่างมาก ปัจจุบันตลาดในเมืองไทย
ขยายตัวกว้างขวาง เมื่อมีการเปิดธุรกิจทางด้านเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้นแล้วจะต้องมีการแข่งขันที่สูงตามมา ธุรกิจด้าน
เครื่องดื่มที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ ธุรกิจท าร้านกาแฟสด โดยเฉพาะปัจจุบันที่กาแฟสดได้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค 
คนส่วนใหญ่หันมาดื่มกาแฟสดมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยท างาน ดังนั้น การท าธุรกิจร้านกาแฟสดในปัจจุบันจะต้อง
พิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภค การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะเน้นที่รสชาติของกาแฟสดและ
กล่ินหอมของกาแฟสดที่มีความสดใหม่จะยิ่งท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด (ชุติพร. 2553) ส่วนด้านบรรจุภัณฑ์
ควรมีรูปแบบที่สวยงาม (ทัศนีย์. 2550) นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่ม และ
ยังรวมไปถึงการให้บริการของร้านกาแฟสดอัธยาศัยของพนักงาน (บุณฑริกา. 2553) เหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
 ผู้วิจัยครั้งนี้จึงมุ่งที่จะทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคกาแฟสดเพื่อ
เป็นประโยชน์ท้ังในด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ได้อย่างโดดเด่นเพื่อน าเสนอสินค้าและบริการและมีความดึงดูดความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
ยอดขายและก าไร นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีก าลังวางแผนท าธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ประกอบธุรกิจด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดของพนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญชี 
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดของพนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญชี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กาแฟ หมายถึง เป็นเครื่องดื่มที่ท าจากเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟ หรือมักเรียกว่า เมล็ดกาแฟคั่ว มีการปลูก
ต้นกาแฟในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่งยังไม่ผ่านการคั่ว) เป็นหน่ึงในสินค้าทางการเกษตรซึ่งมี
การซื้อขายกันมากที่สุดในโลก กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ท าให้มันมีสรรพคุณชูก าลังในมนุษย์ ปัจจุบันกาแฟสด
เป็นเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก 
 พนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญช ีหมายถึง พนักงานท่ีท างานอยู่ที่ส านักงานทัศนีย์การบัญชีทุกคน 
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 สาเหตุการเลือกดืม่ หมายถึง อันดับท่ีของเหตุผลที่พนักงานให้การตัดสินใจในการเลือกดื่มกาแฟสดนั้นๆ 
 พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันไปอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคล
ที่ถูกกระตุ้นและแสดงออกมา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค 
 2. สามารถน าไปแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ 
 3. สามารถน าไปเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการขยายสาขา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแตกต่างกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคแนวคิดทางธุรกิจด้านส่วนผสมทางการตลาดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี ้
 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการ
ค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ ซึ่งเหตุผลที่คุณจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมี
ผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคม
ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วเมื่อเรากล่าวถึง “ผู้บริโภค” จะหมายถึงบุคคลที่มี
ความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการมาใช้ในการอุปโภค บริโภคเอง หรือเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ซื้อมาเพื่อ
ขายต่อ หรือซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือการด าเนินการแต่อย่างใด และการซื้อของผู้บริโภคยังคงอยู่บนพื้นฐานของ
ความเต็มใจที่จะซื้อสินค้านั้นๆ 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้าน
ต่างๆ และเพื่อท่ีจะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับส่ิงกระตุ้นทางการตลาดหรือส่ิงกระตุ้นอื่นๆ 
ผ่านเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและ
นักการตลาด คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลส่ิงในทาง การศึกษาลักษณะของผู้ซื้อที่
เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับนักการตลาด คือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อจะจัดส่วนประสม
ทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อเป้าหมายได้ถูกต้องลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
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 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ (Theories of motivation) มีมากมาย แต่ในที่นี้จะน ามากล่าวเพียงบางทฤษฎีที่
ผู้บริหารการตลาดควรทราบเพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคดีขึ้น และเพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การด าเนินงานการตลาดอาชีพที่ต้องการผู้มีความสามารถที่จะเผชิญกับความเส่ียงและการตัดสินใจ และมีโอกาสที่จะ
ประสบผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ ่เช่น งานการจัดการธุรกิจ เป็นต้น (Me Clelland; quoted in Mowen; & Minor. 1998: 167) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญชี มีจ านวนทั้งหมด 
50 คน (ข้อมูลจากการท างาน) โดยขนาดตัวอย่างได้จากการค านวณ โดยการใช้สูตรความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Yamane. 1973) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
ลักษณะ ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า t-test 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 มีอายุเฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปวส. จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.0 จ านวน 28 คน มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค 
  ส่วนใหญ่บริโภคกาแฟเฉล่ียวันละ 1 แก้ว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ความถี่ในการใช้บริการ
ร้านกาแฟของผู้บริโภคสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้บริการร้านกาแฟ จ านวน 15 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 30.0 แหล่งที่ผู้บริโภค
นิยมดื่มกาแฟนิยมดื่มกาแฟที่ร้านอะเมซอน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 พฤติกรรมทางด้านความชอบการ
ตกแต่งร้าน รูปแบบการตกแต่ง ชอบร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่งแบบสมัยใหม่ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 สูตร
กาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่ม ลักษณะกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่ม นิยมดื่มกาแฟเย็น จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 
ความชอบในรสชาติกาแฟนิยมดื่มกาแฟท่ีรสชาติหวาน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ส่ิงที่ผู้บริโภคเห็นว่าได้รับ
จากการบริโภคกาแฟ คือ ลดอาการง่วงนอน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ธุรกิจเสริมที่เหมาะสมส าหรับร้าน
กาแฟ คือ ขายเบเกอรี่ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 วัตถุประสงค์อื่นในการไปบริการร้านกาแฟเพื่อเป็นสถานที่
นัดพบ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟนิยมดื่มกาแฟในช่วงเวลาเวลาท างาน 
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จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกหากไม่ได้ดื่มกาแฟรู้สึกเฉยๆ จ านวน 18 คน เป็น
ร้อยละ 36.0 
 
 ปัจจัยในการบริโภคกาแฟสด 
 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปัจจัยในการบริโภคกาแฟ 
 

ปัจจัยในการบริโภคกาแฟ X  S.D. 
การแปลผล
คะแนน 

1.   การดื่มกาแฟท าให้ลดอาการง่วงซึม 4.74 0.57 มากที่สุด 
2.   การดื่มกาแฟท าให้สดชื้น 4.31 0.72 มากที่สุด 
3.   การดื่มกาแฟท าให้ผ่อนคลาย 4.12 0.67 มาก 
4.   การดื่มชว่ยสร้างสุขภาพจติทีด่ี 4.58 0.66 มากที่สุด 
5.   ตามคา่นิยมของสังคม 4.74 0.50 มากที่สุด 
6.   ติดกาแฟ 4.28 0.65 มากที่สุด 
7.   คลายเครียด 4.11 0.75 มาก 
8.   การดื่มกาแฟชว่ยเพิ่มความมั่นใจในการท างาน 4.53 0.70 มากที่สุด 
9.   ดื่มกาแฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 3.62 1.13 มาก 
10. การดื่มกาแฟท าให้ห่างไกลสารเสพติด 3.77 1.18 มาก 

รวม 4.28 0.75 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พนักงานในส านักงานทัศนีย์การบัญชี มีปัจจัยในการบริโภคกาแฟ
ภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.28 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การดื่มการกาแฟท าให้ลดอาการง่วงซึม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.74 การตามค่านิยมของสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.74 การดื่มช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดี 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.58 การการดื่มกาแฟชว่ยเพิ่มความมั่นใจในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 
4.53 การการดื่มกาแฟท าให้สดชื้น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.31 การติดกาแฟ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 
4.28 การการดื่มกาแฟท าให้ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.12 การคลายเครียด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.11 
การการดื่มกาแฟท าให้ห่างไกลสารเสพติด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.77 ดื่มกาแฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉล่ีย 3.62 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมมติฐาน 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟแตกต่างกัน 
 

Group Statistics 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ เพศ X  
Std. 

Deviation 
T Df Sig 

1.   ท่านบริโภคกาแฟเฉล่ียวันละกี่แก้ว ผู้ชาย 1.85 1.068 0.58 48 .56 
ผู้หญิง 1.68 .852    

2.   ความถี่ในการท่ีท่านเข้าใช้บรกิารร้าน
กาแฟ 

ผู้ชาย 3.31 1.548 1.38 48 .17 
ผู้หญิง 2.76 1.116    

3.   ท่านนิยมดื่มกาแฟท่ีรา้นใด ผู้ชาย 2.62 1.121 0.57 48 .56 
ผู้หญิง 2.41 1.142    

4.   ท่านชอบร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่งรา้น 
ในรูปแบบใด 

ผู้ชาย 3.31 1.032 4.29 48 .00* 
ผู้หญิง 2.00 .913    

5.   ท่านที่ดื่มกาแฟ ส่วนใหญ่ทา่นดื่มกาแฟ
สูตรใด 

ผู้ชาย 2.23 1.166 0.25 48 .79 
ผู้หญิง 2.14 1.159    

6.   ท่านนิยมดื่มกาแฟแบบใดมากที่สุด ผู้ชาย 1.92 .760 0.61 48 .54 
ผู้หญิง 1.76 .863    

7.   ท่านชอบกาแฟรสชาตเิน้นไปในรสชาติ
ใดมากที่สุด 

ผู้ชาย 2.15 .987 0.37 48 .71 
ผู้หญิง 2.05 .780    

8.   ส่ิงที่ท่านได้รับจากการบริโภคกาแฟคือ ผู้ชาย 1.85 1.068 0.31 48 .75 
ผู้หญิง 1.73 1.170    

9.   ท่านคิดวา่ธุรกิจเสริมที่ไปได้ดีกับร้าน
กาแฟคือธุรกิจใด 

ผู้ชาย 1.69 .630 1.29 48 .20 
ผู้หญิง 1.97 .687    

10. ปกติทา่นนิยมท ากิจกรรมอะไรเวลาอยู่
ร้านกาแฟ 

ผู้ชาย 2.38 1.446 1.00 16.69 .32 
ผู้หญิง 1.95 1.053    

11. ท่านนิยมดื่มกาแฟในชว่งใดของวัน ผู้ชาย 1.85 1.144 0.46 48 .64 
ผู้หญิง 2.00 .972    

12. หากไมด่ื่มกาแฟท่านจะมคีวามรู้สึก 
เช่นไร 

ผู้ชาย 1.85 .801 0.83 48 .40 
ผู้หญิง 2.11 1.022    
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 จากตาราง 2 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟแตกต่างกัน พบว่า ในระดับนัยส าคัญ .05 ได้แก่ ชอบร้านกาแฟสดที่มีการตกแต่งร้านในรูปแบบโบราณ 
(Sig = .00) 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟแตกต่างกัน 
 

ANOVA 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1.   ท่านบริโภคกาแฟเฉล่ียวันละกี่แก้ว ระหว่างกลุ่ม   5 0.68 0.81 .54 
ภายในกลุ่ม 44 0.83   

รวม 49    
2.   ความถี่ในการท่ีท่านเข้าใช้บรกิารร้าน

กาแฟ 
ระหว่างกลุ่ม   5 1.51 0.96 .45 
ภายในกลุ่ม 44 1.56   

รวม 49    
3.   ท่านนิยมดื่มกาแฟท่ีรา้นใด ระหว่างกลุ่ม   5 0.58 0.43 .82 

ภายในกลุ่ม 44 1.35   
รวม 49    

4.   ท่านชอบร้านกาแฟท่ีมีการตกแต่งรา้น 
ในรูปแบบใด 

ระหว่างกลุ่ม   5 1.60 1.37 .25 
ภายในกลุ่ม 44 1.16   

รวม 49    
5.   ท่านที่ดื่มกาแฟ ส่วนใหญ่ทา่นดื่มกาแฟ

สูตรใด 
ระหว่างกลุ่ม   5 0.87 0.63 .67 
ภายในกลุ่ม 44 1.37   

รวม 49    
6.   ท่านนิยมดื่มกาแฟแบบใดมากที่สุด ระหว่างกลุ่ม   5 0.79 1.16 .34 

ภายในกลุ่ม 44 0.68   
รวม 49    

7.   ท่านชอบกาแฟรสชาตเิน้นไปในรสชาตใิด
มากที่สุด 

ระหว่างกลุ่ม   5 1.42 2.35 .05* 
ภายในกลุ่ม 44 0.60   

รวม 49    
8.   ส่ิงที่ท่านได้รับจากการบริโภคกาแฟ 

คืออะไร 
ระหว่างกลุ่ม   5 2.67 2.36 .05* 
ภายในกลุ่ม 44 1.13   

รวม 49    
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ANOVA 

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9.   ท่านคิดวา่ธุรกิจเสริมที่ไปได้ดีกับร้าน
กาแฟคือธุรกิจใด 

ระหว่างกลุ่ม   5 1.02 2.57 .03* 
ภายในกลุ่ม 44 0.39   

รวม 49    
10. ปกติทา่นนิยมท ากิจกรรมอะไรเวลาอยู่

ร้านกาแฟ 
ระหว่างกลุ่ม   5 1.62 1.21 .31 
ภายในกลุ่ม 44 1.33   

รวม 49    
11. ท่านนิยมดื่มกาแฟในชว่งใดของวัน ระหว่างกลุ่ม   5 1.26 1.27 .29 

ภายในกลุ่ม 44 0.99   
รวม 49    

12. หากไมด่ื่มกาแฟท่านจะมคีวามรู้สึกเช่นไร ระหว่างกลุ่ม   5 0.45 0.45 .80 
ภายในกลุ่ม 44 0.99   

รวม 49    

 
 จากตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟจะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟแตกต่างกัน พบว่า ในระดับ
นัยส าคัญ .05 ได้แก่ ชอบกาแฟรสชาติเน้นไปในรสชาติใดมากที่สุด (Sig = .05) และส่ิงที่ได้รับจากการบริโภคกาแฟคือ
อะไร (Sig = .05) และคิดว่าธุรกิจเสริมที่ไปได้ดีกับร้านกาแฟคือธุรกิจใด (Sig = .03) 
 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคกาแฟพนักงานส านักงานทัศนีย์การบัญชีส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟ 
คาปูชิโน่มากที่สุด และเน้นรสชาติไปทางรสมันและหอมนุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
บริโภคกาแฟร้านสตาร์บัคส์ (เบญจมาศ สมบัตินิมิตสกุล. 2546) คือ ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของร้าน
สตาร์บ๊ัคนิยมดื่มคาปูชิโน่มากที่สุด และงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อเครื่องดื่มกาแฟที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทย (วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2545) มีผลการวิจัยสรุปว่า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟใส่นมและน้ าตาลซึ่ง
จะมีรสชาติมันและนุ่มเช่นกัน 
 2. จากพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภคกาแฟในเขตเมอืงพัทยาที่เป็นข้อคน้พบในครั้งนี้ พบว่า 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศุภร เสรีรัตน์. 2540: 19) ดังนี ้
  2.1 ผู้บริโภคจะหาข้อมูลได้จากทางรายการโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ทางรายการวิทยุ ทางส่ือป้าย
ประกาศ และทางส่ืออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการ
ตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ (whether to purchase at all or not) 
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  2.2 ผู้บริโภคจะแสวงหาผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งในกลุ่มของผู้บริโภคกาแฟ
จะคาดหวังผลประโยชน์ในเรื่องการลดอาการง่วงนอนเมื่อได้ดื่มกาแฟและความหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเป็น
สถานที่นัดพบและการเป็นสถานที่อ่านหนังสือจากร้านกาแฟท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านขาย
กาแฟ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าอะไร (what to purchase) 
  2.3 การตัดสินใจของผู้บริโภคในเรื่องระยะเวลาในการซื้อและช่วงเวลาในการซื้อกาแฟส าหรับกลุ่ม
ผู้บริโภคตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้าไปใช้บริการจากร้านกาแฟทุกวันรองลงมาเป็นกลุ่มที่เข้าไปใช้บริการสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
ส่วนช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาเช้าหลังตื่นนอน/ก่อนไปท างาน รองลงไป
เป็นช่วงเวลาบ่ายและช่วงเวลาท างานตอนเช้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าเมื่อใด (when 
to buy) 
  2.4 กลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างที่ท าการศึกษาจะตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านแบล็คแคนยอนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ร้านสตาร์บัคส์ และยังมีอีกจ านวนมากที่ชอบซื้อกาแฟมาชงดื่มเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการ
ตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้ากาแฟจากที่ไหน (where to purchase) 
  2.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อกาแฟด้วยเงินสดเนื่องจากราคากาแฟที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจะอยู่ที่
แก้วละไม่เกิน 25 บาท ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้ากาแฟโดยวิธีใด (How to purchase) 
และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ; และมัทน ียาสมมิ. 2545: 28) 
 3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคัญ
ในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด ประกอบด้วย ปัจจัยในเรื่องเมล็ดกาแฟที่น ามาใช้ต้องมีคุณภาพสูง 
การใช้เครื่องเซรามคิมาเป็นภาชนะในการบรรจุกาแฟ การเอาใจใส่และบริการท่ีดีแก่ลูกค้า และการได้รับสินค้าภายใน 
10 นาที หลังส่ังซื้อ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 
2541) ที่ว่าผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้าบริการความคิดสถานที่องค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์  
(utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 
 4. จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความส าคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด ประกอบด้วย ปัจจัยในเรื่องการลดราคา การใช้
คูปองสะสมเพื่อแลกหรือลดราคา การแจกของแถม และการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้อง
กับข้อมูลเรื่องการส่งเสริมการขาย (การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ. 2548: ออนไลน)์ ที่ว่าผู้ประกอบการอาจส่งเสริมการ
ขายด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดโปรโมชั่นแลกซื้อของที่ระลึกหรือในช่วงเทศกาลส าคัญๆ อาจน ากาแฟบางรายการ
มาลดราคาเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น หรือผู้ประกอบการอาจจัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อดึงผู้บริโภคให้
เข้าร้านบ่อยครั้งมากขึ้น และในเรื่องของการแจกของแถมยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร (พรสุรีย ์สีทอง. 2546) ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่
ให้ความคิดเห็นในด้านมีการโฆษณาในเรื่องความรู้ของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ การจัดซุ้มที่โดดเด่นเป็นเหตุจูงใจให้
ซื้อและมีของแถมเวลาซื้อยกแพค 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคัญ
เกี่ยวกับการบริโภคกาแฟเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
ท าให้ธุรกิจการกาแฟเติบโตได้มากยิ่งขึ้น และขยายวงกว้างของกิจการได้อย่างไม่มีที่ส้ินสุด 
 
เอกสารอ้างอิง 
ณัฐสตางค์  ทัศบุตร. (2555). พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา. 
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดารา ทีปะปาล. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer Behavior. เอกสารค าสอน. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์น 
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NBUS039: การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 
THE SATISFACTION OF A STARBUCKS COFFEE SHOP IN BANGKOK’S POPULATION 
UNIVERSITY ACADEMIC YEAR 2016 
 
เกศกนก   ปกกระโทก * 
* มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร” การวิจัยนั้นเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากร 
เชน เพศอายุระดับการศึกษารายไดสวนตัว ปจจัยในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2559 ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคสวนใหญเปน 
เพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ปการศึกษาระดับ ปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนอยู 10,001-20,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมบริโภคกาแฟในเฉล่ีย1แกว/วัน สวนใหญจะเขาใชบริการ
ในชวงเชาและบายของวันโดยรานกาแฟที่ผูบริโภคสวนใหญชอบมากที่สุด คือ การตกแตงรานแบบสมัยใหม ในสวน
ของเคร่ืองด่ืมที่นิยมมากที่สุด คือ Café Latte โดยสวนมากนิยมด่ืมรอน และรสชาติที่นิยมด่ืมจะเปนรสชาติเขมขน 
ผูบริโภคสวนใหญเห็นวา ส่ิงที่ไดรับจาการบริโภคกาแฟ คือ การลดอาการงวงนอนและเพิ่มความสดช่ืน สําหรับธุรกิจที่
เหมาะสมมากที่สุดสําหรับรานกาแฟในความเห็นของผูบริโภคสวนมาก คือ เบเกอรร่ีรานกาแฟนั้น ถือเปนอีกที่หนึ่ง
รองจากบานหรือสถานที่ทํางาน นับไดวาเปนที่พักผอนสําหรับคอกาแฟเลยก็วาได เพราะดวยทําเลที่ต้ังและการ
ตกแตงรานของรานกาแฟสวนมากนั้นไมเพียงเพื่อขายสินคา แตเพื่อใหผูบริโภคนั้นไดพักผอนอยางสบายใจในสถานที่
ที่โปรงโลงสบายเหมาะสําหรับการพักผอนอยางมาก 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากสภาพเศรษฐกิจสังคมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วจากอดีตสูปจจุบัน ทําใหเกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและเกิดการแขงขันในสังคมที่สูงขึ้นคนสวนใหญในสังคมจึงใหความสําคัญและทุมเทเวลาทั้งหมดในแตละ
วันไปกับการทํางานเพื่อจะใชทุกวินาทีใหเกิดประโยชนมากที่สุดคนสวนมากจึงมักไมมีเวลาที่จะรับประทานอาหาร
และพักผอนและในสถานการณที่เรงรีบนั้นเองผูบริโภคสวนใหญจึงหันไปใชบริการรานที่มีที่ใหพักผอนและรับประทาน
อาหารวาง จากความกดดันทางดานเวลา (Time Pressures) นั่นเองจึงสงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคของผูคน
ทั่วไปอยางชัดเจน มีงานวิจัยหลายช้ินรายงานวาผูริโภคปจจุบัน ตองการเวลาวางมากกวาเงินทองเสียอีก เนื่องจากมี
การพักผอนสบายๆ นอยลงกวาในอดีต ดังนั้นหากมีสถานที่ที่สามารถใชเปนที่พักผอนและรับประทานอาหารไดดวย 
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ก็จะเปนทางเลือกแรกสําหรับผูที่มีเวลาวางนอยและตองการพักผอนปจจุบันธุรกิจกาแฟเปนธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง 
ผูประกอบการขนาดยอมมีการปรับปรุงธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งมีผูประกอบการรายใหมเขามาอีกเปนจํานวนมาก 
ถึงแมกาแฟจะเปนเคร่ืองด่ืมที่มีจําหนายและเปนที่รูจักในประเทศไทยมาเปนเวลานาน แตลักษณะความนิยมและ
พฤติกรรมการด่ืมกาแฟของคนไทย จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากชาวตางประเทศในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา 
ตลาดผลิตภัณฑกาแฟมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทยจากไดกลาววามูลคาผลิตภัณฑกาแฟ
ในป พ.ศ. 2548 เทากับ 21,000 ลานบาท ซ่ึงเปนปริมาณที่เติบโตมากกวา 100 เปอรเซ็นต นับจากป พ.ศ. 2545 และ
มีอัตราขยายตัวรอยละ 10 โดยแยกเปนกาแฟสําเร็จรูป 9,300 ลานบาท กาแฟกระปอง 7,000 ลานบาท และราน
กาแฟพรีเม่ียม 4,700 ลานบาท ตามลําดับ Voicetv.co.th ทําการสํารวจความนิยมของรานกาแฟสดจาก “นักด่ืม 
คอกาแฟ” ในหมูผูชมวอยซทีวี ต้ังแตวันที่ 11 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 โดยมีตัวเลือกคือ บานไร, อเมซอน,  
วาวี, สตารบัคส และดอยคํา ซ่ึงมีผูรวมโหวตทั้งส้ิน 1,263 เสียง โดยในจํานวน 490 คน โหวตให “สตารบัคส” เปนที่
หนึ่งของรานกาแฟสด คิดเปน 39% ของจํานวนเสียงที่โหวตทั้งหมด อันดับที่สอง รองลงมาคือ “อเมซอน” รานกาแฟ
สด จุดนัดพบของคอกาแฟ คิดเปนรอยละ 30% ของจํานวนเสียงที่โหวตทั้งหมด 2 เอกลักษณของ “สตารบัคสคอฟฟ” 
พรอมเสิรฟกาแฟคุณภาพยอดเย่ียม และบรรยากาศสบายๆ สามารถนั่งพักผอน จนไดครองอันดับ 1 จากคอกาแฟ  
ซ่ึงสตารบัคส เปนผูนําการดําเนินธุรกิจกาแฟและมีความเช่ียวชาญดานกาแฟในระดับโลกปจจุบันมีรานสตารบัคสคอ
ฟฟกวา 6,000แหงทั่วโลก ทั้งในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก สําหรับ “สตารบัคสคอฟฟ” ในประเทศไทยไดเปดตัวคร้ังแรก เม่ือเดือนกรกฎาคม 2541 ที่ หางเซ็นทรัล
ชิดลม ปจจุบันมีรานกาแฟสตารบัคส ในประเทศไทยอยู 169 สาขา เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
และการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นดวยผลิตภัณฑของสตารบัคส ประกอบดวย ประเภทกาแฟผสมและไมผสมมากกวา 30 
ชนิดประเภทเคร่ืองด่ืมปรุงสด กาแฟ ชา ทั้งรอนและเย็น ประเภทผลิตภัณฑเคร่ืองตมกาแฟ Starbucks Barista  
ถวยกาแฟ ช็อกโกแลต และอื่นๆ ประเภทขนมอบ แซนวิช และสลัด ประเภทส่ือบันเทิง (รายละเอียด อานลอมกรอบ 
Starbucks Entertainment) ประเภทสินคาระดับตลาดโลกไดแก เคร่ืองด่ืม “Starbucks Frappuccino” ในขวดแกว
“Discoveries Coffee Drink” เฉพาะในประเทศญ่ีปุนและไตหวัน และอื่นๆ อีกมากมาย ประเภทบัตรสตารบัคส สามารถ
เติมเงินไดซ่ึงในประเทศไทยก็มีบริการแลว นอกจากนั้นสตารบัคสยังเปนเจาของและใหบริการสินคาแบรนดเนม 
ตอไปนี้ แบรนด Starbucks Entertainment แบรนด Starbucks Hear Music ชา Tazo น้ําด่ืมบริสุทธิ์ Ethos แบรนด 
Seattle’s Best Coffee และ แบรนด Torrefazione Italia Coffee จากเหตุผลดังกลาวนั้นเอง จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษา ปจจัยในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส และความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มาใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคส เพื่อที่จะนําผลการวิจัยที่ไดรับจากการศึกษาไปวางแผนและปรับแผนกลยุทธการดําเนินงานเพื่อรองรับ
ความตองการของผูบริโภคและแขงขันในตลาดได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาในคร้ังนี้ไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฏีการตัดสินใจ เพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
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 แนวความคิดเก่ียวกับการดําเนินชีวิต อดุลย  จาตุรงคกุล (22543: 254-255) ไดกลาววา การดํารงชีวิตของ
มนุษยจะรวมกันเปนกลุม แตละกลุมจะมีกฎเกณฑที่ทุกคนในกลุมพึงถือปฏิบัติพฤติกรรมของแตละคนในกลุม 
จึงเปนไปในทํานองเดียวกัน ไมเพียงแตเทานั้น เม่ือกลุมสังกัดชนช้ันทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคลใน
วัฒนธรรมเดียวกัน ก็จะมีรูปแบบที่เรียกวา “ทํานองเดียวกัน” เชนกัน บุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมชนช้ันทางสังคม
และวัฒนธรรมจะพัฒนาแบบแผนของการดํารงชีพหรือใชชีวิต ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึ้นมาเพื่อใช 
ในสังคมแบบหรือแบบแผนดังกลาว เราเรียกวา แบบการใชชีวิต (Lifestyle) สุปญญา  ไชยชาญ (2543: 132-133) 
กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส 
 2. ทําใหธุรกิจรานกาแฟนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในธุรกิจได 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันทําใหความพึงพอใจในการ
บริโภคตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
  ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้คือ ลูกคาชาวไทยที่มาเลือกใช
บริการรานกาแฟสตารบัคส จากการการสํารวจเบื้องตน โดยเฉพาะวันจันทรถึงวันเสารพบวาลูกคาที่มาใชบริการสวน
ใหญเปนชาวไทยประมาณ 70% (จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่รานกาแฟสตารบัคส) 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ลูกคาชาวไทยที่มาเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ทั้งหมด 
300 คนผูวิจัยจึงคํานวณกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ ครอนบาช (Cronbach) 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตาร
บัคส และตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส เปนคําถามแบบ
ปลายปด (Close-ended response question) 
 การวิเคราะหขอมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแลวผูวิจัยจะใชคาสถิติพื้นฐานไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรปุผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษาการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส 
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กรณีศึกษา ลูกคาที่เขามาใชบริการรานกาแฟสตารบัคส จํานวน 300 คน โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด คิด
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของ
แบบสอบถาม ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 48.00 และเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 52.00 ชวงอายุตํ่ากวาหรือ
เทากับ 20 ป จํานวน 10คน คิดเปนรอยละ 3.33 และชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.67 ชวงอายุ
ต้ังแต 31-40 ป จํานวน 111คน คิดเปนรอยละ 37.00 ชวงอายุต้ังแต 41-50 ปจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 24.00 
และชวงอายุต้ังแต 51 ป ขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.00 เปนผูมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 
23 คน คิดเปนรอยละ 7.67 เปนผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 58.33 และผูมีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 34.00 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 52 คน 
คิดเปนรอยละ 17.33 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 50.67 มีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.67 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 13.67 และมี
อาชีพอื่นๆ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.66 มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 
19.00 มีรายไดตอเดือนต้ังแต 10,001-20,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 43.67 และมีรายไดตอเดือน 
ต้ังแต 20,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 37.33 
  แรงจูงใจที่มีผลตอการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส โดยรวมแรงจูงใจที่มีผลตอการใชบริการราน
กาแฟสตารบัคสในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานแตละดานจะพบวา ทุกดานมีผลตอการใช
บริการรานกาแฟสตารบัคส อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานแรงจูงใจในการใช บริการราน
กาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย = 19.64) ดานความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย 
= 32.92) แรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดานเหตุผลแรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส 
ดานเหตุลอยในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานแตละดานจะพบวา โดยมากอยในระดับมาก คือ ความพึงพอใจใน
การเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.81) ความสะดวกในการเดินมาใชบริการรานกาแฟ 
สตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย = 4.06) ความพึงพอใจในแตละโปรโมช่ันของรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย  
= 4.03) ความรูสึกผอนคลายในการมาเลือกใชรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.78) และความพึงพอใจใน
บรรยากาศภายในรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.94) แรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดาน
สถานที่แรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดานสถานที่อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานแตละ
ดานจะพบวา โดยมากอยูในระดับปานกลาง คือ ความรูสึกผอนคลายในการมาเลือกใชรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปน
คาเฉล่ีย = 3.78) และความพึงพอใจในบรรยากาศภายในรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.94) ความ 
พึงพอใจในการใชบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมของรานกาแฟสตารบัคส ความพึงพอใจในการใชบริการดานอาหาร
และเคร่ืองด่ืมของรานกาแฟสตารบัคส อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานแตละดานจะพบวา โดยมาก 
อยูในระดับปานกลาง คือ ความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดานอาหารและเคร่ืองด่ืมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา รสชาติของอาหาร (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.15) รสชาติของเคร่ืองด่ืม (คิดเปน
คาเฉล่ีย = 3.35) ความหลากหลายของอาหารและเคร่ืองด่ืม (คิดเปนรอยละ = 2.97) ความสดใหมของอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.38) ความพึงพอใจในการใชบริการดานราคาของรานกาแฟสตารบัคส ความพึงพอใจ
ในการใชบริการดานราคาของรานกาแฟสตารบัคส อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายแตละดานจะพบวา 
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โดยมากอยูในระดับปานกลางคือ ความประทับใจเม่ือเทียบคาบริการ (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.21) ราคาเม่ือเทียบกับ
รานคูแขง (คิดเปนคาเฉล่ีย = 2.37) ความพึงพอใจในการใชบริการดานการบริการของรานกาแฟสตารบัคส ความ 
พึงพอใจในการใชบริการดานการบริการของรานกาแฟสตารบัคส อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานแตละ
ดานจะพบวา โดยมากอยูในระดับปานกลาง คือ การตอนรับอยางเปนกันเอง (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.35) ความรวดเร็ว
ในการทําเคร่ืองด่ืม (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.90) การนําเสนอการขายสินคา (คิดเปนคาเฉล่ีย = 3.44) และการบริการ
และอัธยาศัยดีของพนักงาน (คิดเปนคาเฉล่ีย= 3.79) 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ทําใหทราบวาทางรานควรพิจารณาในเร่ืองของราคา เพราะกลุมลูกคาสวนใหญเปนผูมีรายไดอยูใน
ระหวาง 10,000-20,000 บาท เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มกลุมลูกคาและทางรานควรมีการเพิ่มการจัดชวงโปรโมช่ัน
ใหมความถ่ีมากย่ิงขึ้น ชวยเพิ่มในการขยายกลุมลูกคาและมีการโปรโมทราน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส 
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NBUS040: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
ที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
THE MARKETING MIX FACTORS THAT ARE IMPORTANT TO THE DECISION OF THE 
TOURIST ACCOMMODATION ON THE ISLAND CHONBURI PROVINCE 
 
พิชญ์สุกานต์  วัสสกาญจน์ 1   ดร.สาธนีย์  แซ่ชิ่น 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี คือ นักท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ t-test และ F test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 7 ด้าน ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย = 4.24) ด้าน
กระบวนการ (ค่าเฉล่ีย = 4.20) ด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย = 4.10) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย = 4.03) ด้าน
ราคา (ค่าเฉล่ีย = 4.02) ด้านส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย = 3.95) และด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉล่ีย = 3.86) 
 2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักบน
เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชายหญิงที่มีระดบัรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการท่ี
พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ที่พักบนเกาะล้าน 
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Abstract  
 This study aimed to examine the market factors which are the important factors for tourists to 
choose accommodation on Kho Larn Chonburi Province. In order to compare and weight these marketing 
factors which are divided by the demography. All data correct from 400 tourists who came to visit Kho 
Larn Chonburi. These data are based on frequency, mean, percentage, standard deviations and 
compare for the importation by t-test and ANOVA. 
 The research found that most responses are from female, ages 21-30 years old, undergraduate 
education, range of income are 20,001-30,000 Baht, From the research The marketing Mix factors 
effecting to the decision of the tourist accommodation on Kho larn Chonburi province. The majority results 
are average at 4.08. The most important key factor is the marketing then the other six factors are price, 
product, process, place, physical evident promotion, and people. Compare marketing factors are 
important for tourist accommodation on Kho larn Chonburi. All of these marketing factors are personal 
factors: age, gender, education level, occupation, and monthly income. In conclusion the key point that 
make all of these decision different is gender of tourist. based on .05 level of significance. 
 
Keywords: Marketing Mix, accommodation, Kho larn. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก 
องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้มองการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก ยังครองความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยการเติบโตสูงสุด โดยอาเซียนเติบโตเป็นอันดับสองใน
ภูมิภาคนี้ด้วย  
 ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงร้อย
ละ 1.06 ในขณะที่คนไทย มีการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79  ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศขยายตัว ส่งผลให้ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.4 ล้าน
ล้านบาท  
 โดยอัตราการเข้าพักของสถานพักแรมในประเทศไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการเข้าพัก 1 ใน 3 
ของสถานพักแรมในภูมิภาค คือ ภาคตะวันออก และจังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักสูงสุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เนื่องจาก
เป็นจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปเช้า -เย็นกลับได้สะดวก และยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น เกาะล้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าเป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณแห่งหนึ่ง 
ของประเทศและใกล้ กรุงเทพฯ มากที่สุด จึงท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะล้านท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
มีมากถึง 8,000-20,000 คนต่อวัน เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ จ านวนคนที่มาเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วงวันหยุดยาว  
 จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจท าให้วิถชีีวิตของคนเกาะล้านเปล่ียนไป จากอดีตส่วนใหญ่เคยท าอาชีพการ
ประมง แต่ในปัจจุบันเกือบทุกครอบครัวได้เปล่ียนอาชีพมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภท ที่พัก เพื่อรองรับ
จ านวนท่องเที่ยวที่มาพักบนเกาะล้านส่งผลให้ธุรกิจที่พัก เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันการ
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แข่งขันรุนแรงนักทอ่งเที่ยวมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมีความคาดหวังว่าจะ
ได้รับการให้บริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภท
ที่พัก ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเป้าหมาย ให้ได้รับความพอใจสูงสุด 
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถครองใจลูกค้าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพ
การบริการให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการศึกษาจ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P’s 
 ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงการให้บริการของโรงแรม และเพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับจูงใจ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พัก
บนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้านส่ิงที่
ปรากฏทางกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการ 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
โดยสุ่มตัวอย่างในการศึกษาค านวณจากสูตร Yamane (1967) โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก 
(Convenience Sampling) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 5% จากการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 385 คน และท าการส ารองอีก 15 คน 
รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมที่แสดงออกทางพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว
ในลักษณะ การรับใช้ การสร้างความประทับใจ และการตอบสนองความต้องการต่างๆ โดยมีผลตอบแทนเป็นค่าจ้าง 
หรือ ค่าบริการ ตามจ านวนเงินท่ีตกลงกัน  
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 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจัยส าคัญที่ช่วยในการด าเนินธุรกิจด้าน
การตลาดให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ประกอบตัว 7 ด้าน ได้แก่  
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) หมายถึง ท่ีพัก เช่น โรงแรม บ้านพัก บังกะโล เป็นต้น ที่ใช้ส าหรับเป็น
ที่พักของนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ  
  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของการให้บริการในรูปตัวเงิน มีผลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว 
  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง วิธีการน าสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้า
ที่จะขายไปหลายๆ แห่ง ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด  
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง ส่ิงที่จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ
ที่พักและ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะการบริการของเรา เช่นโฆษณาทาง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา อินเทอร์เนต (Internet) หรือการท ากิจกรรม ที่ท าให้คนมาใช้บริการที่พักของเรา เช่น การท าการลดราคาค่า
ห้องพักในวันธรรมดา วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี  
  5. ด้านบุคคล (People) หมายถึง ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานหรือการบริการให้ กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
นักทอ่งเที่ยวได้ 
  6. ด้านส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพ (Physical Evident) หมายถึง เป็นลักษณะการสร้างคุณภาพให้กับ
บริการให้มีภาพลักษณ์ที่ส่งผลทางบวกให้กับ บริการ หรืออาจรวมไปถึงการปรับปรุงด้านกายภาพต่างๆ ให้ดีขึ้นอีกด้วย 
  7. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ปัจจัยด้านกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการ โดย
จ าเป็นต้องมีระเบียบข้อปฏิบัติที่ชัดเจน รวดเร็วตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ 
 การตัดสินใจใช้บริการ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกส่ิงใด ส่ิง
หน่ึงจากหลายทางเลือกที่มีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของ ตนเองให้มากที่สุด 
 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ที่เดินทางจากถิ่นที่อยู่ของตนมายังเกาะล้าน เป็น
การมาชั่วคราว เพื่อมาพักผ่อน หรือท ากิจกรรมอื่นๆ แต่มิใช่มาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลผู้ที่ด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน  และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลก าไร
ที่เกิดจากผลการด าเนินงานให้บริการด้านท่ีพักแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักบนเกาะล้าน 
 ที่พัก (accommodation) หมายถึง สถานท่ีให้บริการพักอาศัยชั่วคราว อาจมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ไว้บริการ มีประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้ อาทิ โรงแรม บังกะโล บ้านพักตากอากาศ เกสเฮาส์ เป็นต้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาในครั้งนี้ คือ การสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งโครงสร้าง
ค าถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
  ส่วนที่ 2 ค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อกาตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ ด้านส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพ 
  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับปัจจัยอื่นๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่ีพักบนเกาะล้าน 
จังหวัดชลบุรี 
 ท าการปรับภาษาที่ใช้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงได้ 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try-out) กับประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะช้าง จังหวัดตราด ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 คน เพื่อทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของชุดค าถามในแบบสอบถามเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha 
Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 443) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.952 ซึ่งอยู่ในระดับเชื่อถือได้ จึงน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศกึษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พัก
บนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคคล 
6. ด้านส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้โดย
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุ รี ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ต าราและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนการค้นคว้า
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล 

  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดื อน ตั้งแต่ 
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.3 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี   
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ที่ใช้บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ด้านราคาอยู่ในระดับมาก และข้อที่น้อยที่สุด คือ ด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก 

  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัด
ชลบุรี ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศต่างกันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดตลาดที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ด้านราคาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวใช้การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน เป็นอันดับ
แรก พบว่า เป็นด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีส่วนลด
พิเศษส าหรับการเข้าพักในวันธรรมดา อา-พฤ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรสิฐ อินต๊ะ (2551: 26) 
กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการตลาด คือ วิธีการติดต่อบอกข่าวสารเดี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่
ไปกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลให้เป็นกิจกรรมไปกระตุ้นความต้องการให้เกิดความ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตฤณ พริ้งประเสริฐ (2554) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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การใช้บริการที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์บริเวณถนนข้าวสาร แต่นอกจากนี้ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงผลที่ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ เชฏฐินี เชี่ยวนาวิน (2553) ลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการค านึงถึงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานพักแรมประเภทรีสอร์ทระดับราคาสูงที่แต่งต่างกนั พบว่า ในส่วนของปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยอับดับท้ายสุด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวการเลือก
ประเภทของที่พักลักษณะที่ไม่ใช่บังกะโล หรือ ห้องพัก เช่น รีสอร์ทขนาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์หลักเน้นด้านราคา
ระดับสูง จึงท าให้มีผลขัดแย้งกับผลวิจัย แต่การมอบส่วนลดก็ยังมีระดับความส าคัญในระดับมากเหมือนเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
  1. นักท่องเที่ยวได้ให้ความส าคัญในเรื่อง ความสะอาดของห้องพัก และสถานที่ตั้งของที่พัก
เหมาะสม ดังนั้น ผู้ให้บริการควรท่ีจะรักษาระดับมาตรฐานด้านความสะอาดของห้องพักและภาพรวมของทั้งโรงแรม 
ทางโรงแรมควรมอบให้แผนกดูแลเรื่องความสะอาด เอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนการท าความสะอาด ทั้งความสะอาดใน
ส่วนของชุดเครื่องนอน พื้นที่ภายในห้อง ในห้องน้ า และระเบียง โดยเน้นในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 
  2. ธุรกิจที่พักควรมีข้อมูลและรายละเอียดของที่พักที่ครบถ้วน และมีความทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกใช้บริการจากข้อมูลที่ได้รับจากทางที่พัก ดังนั้นแหล่งข้อมูลจึงเป็นส่ิงส าคัญอีกหนึ่งส่ิงที่
ควรท าให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้สะดวกรวดเร็ว และมีความน่าสนใจ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการท าธุรกิจที่พักเฉพาะกลุ่มคนจีน  
  2. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่ามอเตอร์ไซต์รายวัน บน
เกาะล้าน จ.ชลบุรี 
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NBUS041: ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอปผานเว็บไซตไทย
ตําบลดอทคอม 
THE MARKETINGFACTOR WHICH AFFECTING CONSUMERS TO BUY OTOP AT 
WWW.THAITAMBON.COM 

 
LAN QIYAN 1   ดร.สาธนีย  แซช่ิน 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอปผาน
เว็บไซตไทยตําบลดอทคอมในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด จํานวน 400 คน จําแนกตามเพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล สถิติ
ที่ใชประกอบดวย รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการบรรยายขอมูลสถิติไคสแควร ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน สวนประสม
ทางตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทย
ตําบลดอทคอม 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอป, ปจจัยทางตลาด 
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Abstract 
 This research aims to study The market factor which affecting consumers to buy OTOP at 
www.thaitambon.com in product, price, the promotion three factors. The data were collected from 400 
sampies, classified by gender, age, occupation, education, marital status and income the instrument 
used in the study was a questionnaire. 
 The statistics included percentage, average, standard deviation, inferenrial statistic was. The 
research found that Personal factors gender, age, occupation, education, marital status and income with 
best composition of marketing in product, price and the promotion which to affecting consumer’s 
behavior to buy OTOP at www.thaitambon.com  
 
Keywords: Purchasing Behaviour of OTOP product, Marketing factors 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 รัฐบาลไดนําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ต้ังแตป พ.ศ. 2544 และดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการระดับประเทศในสวนกลางและคณะกรรมการระดับ
ภูมิภาค เปน การสรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งโดยรัฐบาลสนับสนุนชวยเหลือดานความรูเทคโนโลยีทุน การ
บริหารจัดการ เช่ือมโยงสินคาจากชุมชนไปสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
เมืองไทย ในป พ.ศ. 2554 ไดพัฒนาขึ้นอยางมากเนื่องมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไป กลาซ้ือ
สินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเขาตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจมากมาย 
สงผลใหระบบชําระเงินออนไลนของไทยพัฒนาความสามารถมากขึ้น 
 ความสําคัญของการวิจัยคือเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซตขายสินคาทาง
ออนไลนใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากที่สุด และเพื่อเปนแนวทางของผูประกอบการในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดเว็บไซตสามารถนําผลการศึกษาของการวิจัยนี้นําไปใชในการวางแผนตลาด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคในโอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอมจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาด กับ พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค 
โอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานเนือ้หาไดแกผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
 กลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูที่เคยซ้ือสินคาผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม โดยใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
  1. เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม 
  2. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. สามารถนําขอมูลไปวางแผนธุรกิจทางตลาดออนไลน 
 2. สามารถนําขอมูลไปปรับปรุงกลยุทธทางตลาดออนไลน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ศึกษาเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอปผาน
เว็บไซตไทยตําบลดอทคอมปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอ
เดือนปจจัยทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเดินการวิจัย 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ไดเลือกวิธีการโดยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี ้

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- รายไดตอเดือน 
 

ปจจัยทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- ชองทางการจัดจํา หนาย 
- การสงเสริมการตลาด 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาโทอป
ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม 
- ความถ่ี 
- ประเภทสินคาที่ซ้ือ 
- คาใชจายในการซ้ือ 
- จํานวนที่ซ้ือ 
- วัตถุประสงคที่ซ้ือ 
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   สวนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน 
   สวนที่ 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอมของลูกคา 
   สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสงเสริมการตลาด 
  มีการนําแบบสอบถามไปทดสอบโดยไครสแควร 
   ประชากร คือ ผูที่ซ้ือสินคาผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม ซ่ึงไมทราบจํานวนที่แนนอน กลุม
ตัวอยางกําหนดใชตารางของ Taro yamane ไดตัวอยางเทากับ 385 สํารอง 15 ตัวอยาง ไดเทากับ 400 ตัวอยาง 
 การวิเคราะหทางสถิต ิ
  การวิจัยคร้ังนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ซ่ึงไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 1. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน พบวา ประชากรที่ศึกษาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.3 มี
อายุ 21-25 ป รอยละ 36.0 มีระดับการศึกษาเปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 47.8 มีสถานภาพสมรส
เปนสถานภาพสมรสโสด คิดเปนรอยละ 62.3 มีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทาเทา 15000 บาท คิดเปนรอยละ 25.0 มี
พนกังานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 34.0 
 2. ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.176) โดยดาน
มีคางสูงสุดคือดานราคา รองมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาด รายละเอียดดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

ปจจัยสวนประสม Χ . S.D. ระดับ 
ดานผลิตภัณฑ 3.272 .325 มาก 
ดานราคา 3.251 .228 มาก 
ดานสงเสริมการตลาด 3.005 .533 ปานกลาง 

 3.176 .363 ปานกลาง 
 
 3. ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือนผลิตภัณฑ ดาน
ราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาโอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูโบริโภคที่มาเลือกซ้ือสินคาในเว็บไซตไทยตําบลดอทคอมมี
ลักษณะดังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-25 ป มีระดับการศึกษาเปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีสถานภาพ
สมรสเปนสถานภาพสมรสโสด มีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทาเทา 15000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พิชยารักษ มณีเลอเลิศ (2553) ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคผานระบบ
ออนไลน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับการศึกษาเปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีพนักงาน
บริษัทเอกชน 
 ปจจัยดานราคาที่มีระดับความสําคัญมากไดสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยใน
การซ้ือสินคาและบริการทางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค สวนใหญใหความสําคัญ
ตอราคาของสินคาและบริการ รูปแบบสินคาและบริการที่แสดงบนเว็ปไซตความปลอดภัยในการชําระคาบริการ 
ระยะเวลาที่ใชในการส่ังซ้ือสินคาแตละคร้ัง การรับประกันสินคา ความหลากหลายในตัวสินคา และความสะดวกใน
การใชบริการ (ทวีวรรณ นอยน้ําคํา. 2551) 
 ปจจัยสวนบุคคลมีความสําพันธกับปจจัยทางการตลาด ยกเวนปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนไมมี
ความสําพันธกับปจจัยทางการตลาดทุกดาน สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคกับการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานประชากรที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาผานระบบอินเตอรเน็ตไมแตกตางกัน (บุณฑริกา นันทิพงศ และกิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ. 2555) 
 สําหรับปจจัยสวนประสมทางตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอ
การซ้ือสินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะของผูวิจัย 
  1. ผูประกอบการควรจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหดีขึ้น 
  2. จัดทําโฆษณาใหประชาชนรูจักมากขึ้น 
  3. พัฒนาระบบตางๆ ใหดีขึ้น เชน ระบบการจายเงิน ระบบขนสง เปนตน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต เพื่อให
ผูประกอบการปรับปรุงระบบตางๆ ใหดีขึ้น 
  2. ควรศึกษา ความพึงพอใจของผูที่มาซ้ือสินคาโอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอมเพื่อศึกษาผู
ที่มาใชบริการนั้นมีความพึงพอใจอยางไรในการใหบริการของเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม 
 
เอกสารอางอิง 
ทวีวรรณ นอยน้ําคํา. (2551). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยในการซ้ือสินคาและบริการทางการ

พาณิชยอิเล็กทรอนกิส. 
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NBUS042: ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในเขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
FACTORSAFFECTINGON CHINESE TOURISTS’BEHAVIOR USING THAI MASSAGE IN 
PATHUMWAN DISTRICT, BANGKOK 
 
GAN XUE YAN1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีน ประชากรที่
ใช้คือ นักท่องเที่ยวจีนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Chi-Square  
 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เพื่อมาท่องเที่ยวและพักอยู่ในประเทศไทย 1-7 วัน 
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการนวดแผนไทยมาก่อน และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ต/
ข่าวสารท่องเที่ยวแนะน า วัตถุประสงค์ในการนวดเพื่อสุขภาพ และเลือกรูปแบบการนวดน้ ามัน ส่วนใหญ่มาใช้บริการ
นวดตัวมากที่สุดเหตุผลในการเข้ารับบริการเพื่อผ่อนคลายหรือคลายเครียด ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ 18:01-20:00 น. 
ใช้บริการนวดแผนไทยตามวันที่สะดวกหรือแล้วแต่โอกาส และจะกลับมาใช้บริการนวดแผนไทยอีกในอนาคต ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวจีนเหล่านี้จะแนะน าต่อให้คนรู้จักได้มาลองใช้บริการนวดแผนไทย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการนวดแผนไทย มีเพียงภูมิล าเนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดพบว่า ด้านสถานท่ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, นวดแผนไทย, นักท่องเที่ยวจีน 
 
Abstract 
 This research aimed to study the factors affecting on behavior of Chinese tourists using Thai 
massage. The400samples were Chinese tourists in Pathumwan, Bangkok. The questionnaire used in the 
survey from those samples. The statistics used in data analysis were percentage, average, Standard 
Deviation, and Chi-Square. Mosts of respondentsarefemale, coming and staying in 1-7days, having never 
experienced a Thai massage before and getting an information from Internet media/news, travel 
brochure. Tourists using Thai massage the purpose of massage was for healthy and chosen a massage 
oil form. The most of reasons were to get relax or relieve stress. During the time of service using was at 
18:01-20:00 p.m. The serving using Thai Massages were as convenient day or occasion and coming 
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back to use Thai massage again in the future. The Chinese tourists would introduce Thai massage to 
closed person enjoying the service.  
 The hypothesis testing found that gender, age, education, and the average income per month 
didn’t relate to the behavior using Thai massage. There was only a domicile correlated with statistically 
significant level at .05. The market mix factors found that place related to the behavior using Thai 
massage statistically significant level at .05. 
 
Keywords: Behavior, Thai Massage, Chinese Tourists 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การนวดแผนไทย หมายความว่า การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบ าบัดการป้องกันโรคการส่งเสริม
สุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการกด การคลึง การดึง การดัด การบีบ การประคบการอบหรือวิธีการอื่นตาม
ศิลปะการนวดไทยหรือการใช้ยาตามกฎหมายว่าด้วยยาทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยหลักและวิธีการนวดแผน
ไทยเป็นวิชาที่มีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์การนวดที่ใช้รูปแบบการนวดหลากหลายวิธีการแตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละ
วิธีก็จะยึดถือเอาโครงสร้างตามแนวพลังเส้น 10 และเส้นบริวารอีก 72,000 เส้นเป็นพ้ืนฐานเหมือนๆ กัน การนวดแผน
ไทยก่อให้เกิดประโยชน์ตามองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2) ด้านการ
ป้องกันโรค 3) ด้านการรักษา และ 4) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการนวดแผนไทยนั้นมีคุณค่าต่อการพึ่งพาตนเองเป็น
อย่างมากสามารถบรรเทาโรคและอาการปวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ข้อ
ติดขัด กระตุ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้น จึงท าให้การนวดแผนไทยได้รับความนิยมจากคนไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสุขภาพ จึงนิยมมาใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อรักษา
สุขภาพของตนเองรวมทั้งเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ (จีรวัตณ์เดชบุญ. 2551) (http://4821408539. 
blogspot.com/) การนวดแบบไทยไม่สามารถสืบค้นประวัติการเริ่มก าเนิดอย่างจริงจังได้ เนื่องจากคนสมัยก่อนไม่ได้
มีการบันทึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐานแน่นอน ฉะนั้นคงจะได้แต่ประมาณการจากหลักฐานเท่าที่มีอยู่ ซึ่งเข้าใจว่าการ
นวดคงมีมานานมากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ าไป เพราะพื้นฐานการนวดนั้นมาจากการใช้มือ กด คล า ลูบ 
ไปตามร่างกายเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ที่จะมีแบบ
แผนเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นการนวดของไทยเรานั้น เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีบันทึกไว้ว่า การแพทย์แผนไทยนั้น
อยู่ในยุคเฟื่องฟูและรุ่งเรืองที่สุดมีการตรวจสอบต าราต่างๆ มีการตั้งกรมหมอนวด และยังมีกรมหมอตา กรมหมอเด็ก
ขึ้น ชาวบ้านนิยมการรักษาแบบไทยกันมาก และการนวดแผนไทยก็เป็นหัวใจส าคัญชิ้นหนึ่งในการบ าบัดรักษาที่
ควบคู่ไปกับสมุนไพรในสมัยนั้นยังมีการแต่งต าราการนวดไว้อย่างเป็นแบบแผน และมีการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบด้วยส าหรับในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยานั้น ในสมัยศรีวิชัย ละโว้ ขอมหรือแม้แต่สมัยสุโขทัยก็มีการนวดแผนไทย
เกิดขึ้นแล้วเพราะมีบันทึกของการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นในสมัยต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีความเจริญมาเป็นล าดับ แต่มา
รุ่งเรืองที่สุดในยุคกรุงศรีอยุธยา เมื่อมียุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็ต้องมียุคที่ตกต่ าลงไปเป็นธรรมดาหลังจากสมัยกรุงศรีอยุธยา
มาข้ามมาถึงกรุงธนบุรีมีสงครามเกิดขึ้นต าราการแพทย์ต่างๆได้ถูกเผาท าลายไปเป็นจ านวนมากรวมทั้งต าราการนวด
แผนไทยนี้ด้วยแม้กระนั้นก็ยังมีการพยายามจะรักษาการแพทย์ไทยเอาไว้อย่างต่อเนื่อง จนมาเข้าสู่สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ที่การเมืองเริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลงไป จึงมีการรวบรวมความรู้ในด้านต่างๆ กันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใน
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สมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการจัดรวบรวมความรู้ทางการแพทย์แผนไทยไว้ที่วัดโพธิ์มีการสลักความรู้และปั้นหุ่นฤๅษีดัดตน
เป็นจ านวนมากเก็บรักษาไว้ เพื่อให้ประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้ ซึ่งก็นับว่าเป็นการปลุกวิชาการแพทย์แผนไทย
ขึ้นมาอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่4ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้นมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกันและมีการน าการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาใช้ การแพทย์แผนไทยจึงเริ่มเส่ือมความนิยมลงไป เปล่ียนมาใช้ยา
เม็ด ยาฉีด แทนการใช้สมุนไพรเหมือนเมื่อก่อน การนวดแผนไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน แต่การนวดแผนไทย
ยังคงมีการใช้สืบต่อมาเรื่อยๆ โดยไม่มีการขาดตอนแม้ว่าจะไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาเหมือนเมื่อก่อนก็ตาม หมอนวดไทย
ที่มีฝีมือยังคงมีอยู่ในทุกสมัยโดยเฉพาะในรัชกาลที่ 5 และ6 มีหมอนวดที่มีความสามารถอยู่มากและได้มีการสืบทอด
ความรู้กันต่อมาแต่เป็นที่น่าเสียดายที่การถ่ายทอดวิชานั้นไม่ได้กว้างขวางเท่าไรนัก มักจะสอนกันในหมู่เครื อญาติ
หรือผู้ที่สนใจจริงๆ เท่านั้น และเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวไม่ได้มีต าราไว้เป็นหลักฐานฉะนั้นความสามารถเฉพาะตัว
ของการนวดไทยจึงสูญหายไปพร้อมๆ กับการจากไปของหมอนวดนั้นๆ วิชาการนวดไทยจึงไม่ค่อยแพร่หลาย
เท่าที่ควรการนวดแผนไทยเท่าที่มีอยูใ่นปัจจุบันนี้เป็นการสืบทอดวิชาที่เหลืออยู่ ซึ่งจะมีมากน้อยเท่าใดนั้นคงจะต้องมี
การปรับปรุงและศึกษาค้นควา้กนัอีกต่อไป เพื่อให้การนวดแผนไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอีกครั้งแม้กระน้ันการนวดไทย
ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีของดีอยู่มาก ยังสามารถบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันดูเหมือนว่าการนวดแผนไทยจะเริ่มเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครั้งและไม่ใช่แต่เฉพาะประชาชน
ชาวไทยเท่านั้น คนทั่วโลกที่รู้จักการนวดไทยก็ให้การยอมรับนับถือเช่นกัน  (ภาสกร ทรงศรี .  2550) 
(http://www.gened.chula.ac.th/chulawisdom/group6/tech-pop2.html) 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในเขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและผู้ที่ก้าวมาสู่ธุรกิจในด้านนี้ได้มีการเตรียมพัฒนา
ศักยภาพของตนเองรวมทั้งพนักงานนวดให้สามารถรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาให้บริการนวด
แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสร้างจุดแข็งในการบริการด้านนวดแผน
ไทยให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นเพื่อขยายต่อยอดธุรกิจน าได้เข้าสู่ประเทศและท าให้การนวดแผนไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถานบริการนวดแผนไทยที่มีผลท าให้นักท่องเที่ยวจีน
ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การนวดแผนไทย หมายถึง ศาสตร์มหัศจรรย์โดยมูลเหตุส าคัญมาจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของคนไทยรวมถึงพฤติกรรมต่างๆในชีวติประจ าวันของผู้คนในสมัย กระบวนการดูแลสุขภาพและรักษาโรค
ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กระปรี้กระเปร่า แก้เคล็ดขัดยอก ลดการอักเสบลดการติดขัดของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อโดย
อาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะมีหลักการระหว่างผู้ให้บริการและรับบริการการนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและ
จิตใจ นักท่องเที่ยวจีนหมายถึงนักท่องเที่ยวประเทศจีนอยู่ในประเทศไทยและพักในประเทศไทยอยา่งต่ า1วัน สามารถ
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ส่ือสารภาษาอังกฤษได้และเคยเข้าใช้บริการนวดแผนไทยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ปัจจัยในการให้บริการ
หนวดแผนไทยหมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคัญในการให้บริการได้แก่ 
 1. ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service) 
 2. ราคา (Price) 
 3. สถานท่ีตั้ง (Place) 
 4. พนักงานผู้ให้บริการ (Service Provider)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในวิธีการศึกษาวิจยัเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนมาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรในที่แน่นอนจึงได้ก าหนวดของกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วยสูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวน โดยใช้มากลุ่มตัวอย่าง400คน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยจัดจ าลับดับเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
การเดินทางมาเที่ยวเขตปทุมวันของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวใช้บริการนวดแผนไทย ส่วนที่2 
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยโดยสร้างขึ้นเพื่อวัดพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยทัว่ไปของนักท่องเที่ยวจีน 
- เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย 
ของนักท่องเที่ยวจีนในเขตปทุมวนั
กรุงเทพมหานคร 
-ความถี่ในการใช้บริการ 
-ค่าใชจ้่ายต่อครัง้ 
-ประเภทการใช้บริการ 
-ช่วงเวลาผู้บริโภคทีมาใช้บริการ 
 
 

ปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทย 
-บริการสินค้าและการบริการ 
-ราคา 
-สถานท่ีตั้ง 
-พนักงานผู้ให้บริการ 
-บุคลากร 
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ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบไปด้วยค าถามต่างๆ  อาทิ เช่น
ประเภทของการนวดแผนไทย ช่วงวันและเวลาที่เข้ารับบริการนวดแผนไทย จ านวนราคาที่เข้ารับบริการเหตุผลที่ใช้
บริการนวดแผนไทยและแหล่งรับข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Chick list)ส่วนที่3แบบสอบถามที่
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้นวดแผนไทยโดยแบ่งเป็น5ระดับตามแบบลิเคอร ์(Likert’s Scales) 
 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability Coefficion) โดยท า
การTry-out กับตัวอย่างจ านวน30 ตัวอย่างได้ค่า Cronbach of Alpha เท่ากับ0.815 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentile) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้สถิติ Chi-Square 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 267 คน มีอายุระหว่าง 30-39 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท พฤติกรรมการเที่ยวส่วนใหญ่มา
กับทัวร์น าเที่ยว โดยมาใช้บริการนวดแผนไทย ระยะเวลาในการพักอาศัยระหว่าง7 วันถึง15วัน ส่วนใหญ่มาใช้บริการ
นวดแผนไทย เลือกใช้นวดตัวมากกว่า เพื่อสุขภาพ 

 ระยะเวลาในการใช้การบริการส่วนใหญ่ คือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. จ านวน 251 คน นักท่องเที่ยวจีนที่
ใช้บริการนวดแผนไทยตามวันท่ีสะดวกหรือแล้วแต่โอกาสและจะกลับมาใช้บริการนวดแผนไทยอีกในอนาคต 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คือเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการนวดแผนไทย มีเพียงภูมิล าเนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดพบว่า ด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยประสมทางพฤติกรรมการใช้นวดแผนไทยเพาระมีค่าสถิติไคสแควร์น้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและ
ยอมรับสมมติฐานรอง 
 

ตาราง 1 แสดงความแตกต่างเพศกบัความคดิเห็นตอ่ปัจจยัในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อพฤติกรรมใช้บริการ
นวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในด้านความถี่ในการใช้บริการใช้บริการ 

 

เพศ ความถีใ่นการใช้บริการ 
2X  p-value ไม่เคยใช ้ 1-2 ครั้งต่อ

อาทิตย ์
2 ครั้งแตค่รั้ง ขึ้น
ไปต่อเดือน 

รวม 

ชาย 72.9 
97 

24.8 
33 

24.8 
3 

100 
133 2X =1.999** p-value=.004 

หญิง 149 108 10 267 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 2 แสดงความตกต่างระหวา่งอายกุับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อพฤติกรรมใช้
บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีน ในด้านความถี่ในการใช้บริการ  

 

อาย ุ
ความถีใ่นการใช้บริการ 

2X . p-value ไม่เคยใช ้ 1-2 ครั้งต่อ
อาทิตย ์

2 ครั้งแตค่รั้ง
ขึ้นไปต่อเดือน 

รวม 

ระหว่าง 
20-29 ปี 

39.0 
23 

61.0 
36 

0.0 
0 

100 
59 

2X =33.870** p-value=.000 

ระหว่าง 
30-39ปี 

70.2 
170 

25.2 
61 

4.0 
11 

100 
242 

ระหว่าง 
40-49 ปี 

53.1 
52 

44.9 
44 

2.0 
2 

100 
98 

ตั้งแต ่
50ปีขึ้นไป 

100.0 
1 

0.0 
0 

0.0 
0 

100 
1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตาราง 3 แสดงถึงความแตกต่างระดับการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อ

พฤติกรรมใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีน ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
 

ระดับ
การศึกษา 

ค่าใช้จา่ยตอ่ครั้ง 
2X  p-value 100-200 

บาท 
201-300 
บาท 

301-400 
บาท 

401-500 
บาท 

500 บาท
ขึน้ไป 

รวม 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

0.0 
0 

88.2 
15 

11.8 
2 

0.0 
0 

0.0 
0 

100 
17 

2X  
=15.82* 

p-value 
=.045 

ปริญญาตร ี 0.0 
0 

78.5 
223 

16.5 
47 

3.9 
11 

1.1 
3 

100 
284 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

2.0 
2 

69.7 
69 

27.3 
27 

1.0 
1 

0.0 
0 

100 
99 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 4 แสดงความแตกต่างรายได้เฉล่ียต่อเดือน ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อ
พฤติกรรมใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในด้านความถี่ในการใช้บริการ 

 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

ความถีใ่นการใช้บริการ 2X  p-value 

ไม่เคยใช ้ 1-2ครั้งต่อ 
อาทิตย ์

2ครั้งแต่ครั้งขึ้น
ไปต่อเดือน 

รวม 

ต่ ากว่า 10,000 
บาท 

0.0 
0 

100.0 
5 

0.0 
0 

100.0 
5 

2X =22.675* p-value =.012 

10,001-
20,000 บาท 

93.3 
14 

6.7 
1 

0.0 
0 

100.0 
15 

20,001- 
30,000บาท 

62.0 
106 

33.3 
57 

4.7 
8 

100.0 
171 

30,001- 
40,000 บาท 

62.1 
108 

35.1 
61 

2.8 
5 

100.0 
174 

40,001-
50,000บาท 

48.5 
16 

51.5 
17 

0.0 
0 

100.0 
33 

สูงกวา่50,000 
บาท 

100.0 
2 

0.0 
0 

0.0 
0 

100.0 
2 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 5 แสดงความแตกต่างด้านสถานที่ตั้งของความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อ

พฤติกรรมใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 
 

ปัจจัย
สถานท่ีตั้ง 

ค่าใช้จา่ยตอ่ครั้ง 
2X  p-value 100-200 

บาท 
201-300 
บาท 

301-400
บาท 

401-500 
บาท 

500 บาท
ขึ้นไป 

รวม 

ต่ า 6.3 
1 

81.1 
13 

6.3 
1 

6.3 
1 

0.0 
0 

100 
16 

2X  
=17.526* 

p-value 
=.025 

ปาน 
กลาง 

0.0 
0 

75.4 
95 

18.2 
23 

4.8 
6 

1.6 
2 

100 
126 

สูง 0.4 
1 

77.1 
199 

20.2 
52 

1.9 
5 

0.4 
1 

100 
258 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากการบริการนวดแผนไทยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนโดยมีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 0.04, 0.00, 0.45, 0.12 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หรือ 0.05 
หมายความว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการนวดแผนไทยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 ปัจจัยเพศอายุมีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยมีความส าคัญระดับสูงคือส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงกว่าส่วนใหญ่มาใชบ้ริการนวดแผนไทยอายรุะหว่าง30-39 ปี ไม่เคยมาใช้บริการนวดแผนไทยสถานภาพแต่งงาน
แล้วส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับรายได้เท่ากับสอดคล้องกับงานวิจัยของมาริน (Marin. 2011) ที่
ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนหลังจากใช้บริการนวดแผนไทยในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยใช้
วิจัยการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 375 
ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวจีนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มอายุของนักท่องเที่ยวจีนอยู่ระหว่าง 
19–35 ปี สถานภาพแต่งงานแล้วส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนเท่ากัน ใน
ประเทศโดยนักท่องเที่ยวจีนรู้จักนวดแผนไทยจากเพื่อนและญาติมากที่สุดจ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวจีนเคยนวดแผน
ไทยเฉล่ียไม่ต่ ากว่า2ครั้งโดยมีวัตถุประสงค์ในการนวดแผนไทยนวดเพื่อการผ่อนคลายความเครียด 
 ปัจจัยรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยมีความส าคัญระดับสูงรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท เลือกใช้ประเภทนวดตัวเพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับวิจัยของ อัญชุ คงตั้งสมบุญ
(2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เน้นการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดจากกลุ่มตัวอย่าง150คน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการนวดตัวและสาเหตุในการ
มาใช้บริการคือการนวดเพื่อสุขภาพ เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งเฉล่ียอยู่ที่ 201-300 บาท ความถี่ในการใช้
บริการไม่แน่นอนช่วงเวลามารับบริการ คือ 18.01-20.00 น. ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงในการรับบริการกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคัญของปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นการศึกษาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการนวดแผนไทยและควรท าการวิจัยในโอกาสต่อไปเช่น
คุณภาพการบริการในธุรกิจการนวดแผนไทยต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจการนวดแผนไทยซึ่งนักวิจัยสามารถ
เจาะลึกเฉพาะในกิจการนวดแผนไทยและการท าวิจัยกับนักท่องเที่ยวจีนในเขตพื้นที่อื่นๆ เช่น  เมืองพัทยาจังหวัด
เชยีงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอื่นๆ 
 ปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวจีนให้บริการนวดแผนไทยควรมีการพัฒนาบุคลากรนวดที่ได้มาตรฐานสามารถ
รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเพราะนักท่องเที่ยวจีนนั้นจะให้ความส าคัญกับวิธีการและ
กระบวนการนวดพร้อมทั้งบุคคลากรในการนวดเป็นอันดับต้นๆบุคลากรในการนวดและขั้นตอนในการนวดเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญมากที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาใช้บริการอีกหรือไม่ 
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NBUS043: ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน 
IMPORTANT FACTORS AFFECTING TO DECISION-MAKING OF CHINESE TOURISTS 
TO TRAVEL IN PATTAYA CITY, CHONBURI PROVINCE 
 
Lan HeHui 1   ดร.สาธนีย์  แซ่ชิ่น 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ท่องเทีย่วที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวจนี จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีเลือกมาท่องเที่ยวที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 
ราย โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่
ด้วย LSD 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาว
จีน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.46 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการตัดสินใจท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวชาวจีน 
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Abstract 
 This research aims to study opinion levels on marketing mix factors influencing travel decision-
making of Chinese tourists in Pattaya City, Chonburi Province and to compare opinion levels classified by 
demographic characteristics. This study was a survey research and the data were collected by 400 
closed-ended questionnaires. A sampling method used in this study was accidental sampling. Statistics 
for data analysis were frequency, mean, t-test, Analysis of Variance (ANOVA) and Least Significant 
Difference (LSD). The results of opinion of Chinese tourists in Pattaya City, Chonburi Province on 
marketing mix factors(4P’S) influencing travel decision-making were as follows. In terms of products, the 
overall mean and the mean of individual items were at the medium level (overall mean = 3.40).The 
hypothesis test were found that there was no significant difference at the .05 level of opinion level 
marketing mix factors influencing travel decision-making among Chinese tourists who were different in 
gender, occupation, age, education level and monthly income. 
  
Keywords: Factors Affecting to Decision travel, Chinese tourists 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อมวลมนุษย์ชาติที่ปรารถนาการเดินทางท่องไปในโลกกว้าง
ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน มีพัฒนาการมายาวนานกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าถึงร้อยละ 9 
ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติของโลก (ข่าวสารการท่องเที่ยวออนไลน์. 2555) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ให้ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นมาอย่างยิ่งต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการจ้างงาน การ
กระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมมา
แห่งหนึ่ง คือ เมืองพัทยาเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ 
 ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุส าคัญ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ณ สถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เพื่อน าผลจาก
การวิจัยที่ได้นี้ไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน และพัฒนาทาง
แผนกการตลาดทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เนื่องจากไม่
สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ใช้การ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยค านวณจากสูตร Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548: 48) โดยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 จ านวน ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงส ารอง 15 คน รวมเป็น 400 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่ออกแบบโดยสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 
5 ข้อ ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน สถานที่โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว เท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง 
   ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดลักษณะค าถามเป็นแบบ
ประเมินค่า (rating scale) 5ระดับ คือ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาสูงสุด 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 

การตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมอืงพทัยา
จังหวดัชลบุรีของนกัท่องเที่ยวชาวจีนใน
ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา  
- สถานท่ี 
- การส่งเสริมทางการตลาด 
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    5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
    4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
    3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นกลาง 
    2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
    1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
   ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   ส่วนที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะท าการศึกษา จ านวน 30 คน 
    2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
    3. ท าการประมวลผลวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีของ Cronbach 
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ
0.804 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ (percentage) 
  2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรีใช้ค่าร้อยละ (percentage) 
  3. การวิเคราะห์เกี่ยวกบัปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4. การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวจีน กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
   4.1 t-test independent ในการเปรียบเทียบตัวแปรสองกลุ่ม 
   4.2 F test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA Analysis) ในกรณีที่
พบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ Last Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้  
  1. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 30-39 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ 8,001 หยวน ขึ้นไป 
  2. ผลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวขาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านสถานที่ ( = 3.4185, S.D.= .50715) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ( = 3.4175, S.D.= .35171) 

ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 3.3985, S.D.= .41343) ด้านราคา ( = 3.3765, S.D.= .57548) ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  . S.D. ระดับความคดิเห็น 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.3985 .41343 ปานกลาง 
ด้านราคา 3.3765 .57548 ปานกลาง 
ด้านสถานท่ี 3.4185 .50715 มาก 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3.4175 .35171 มาก 

รวม 3.4027 .46194 ปานกลาง 

 
 3. ผลการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงเปรียบเทียบตามสมมติฐาน 
 
ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
T P-value F P-value F P-value F P-value F P-value 

ผลิตภัณฑ ์ .462 .644 1.774 .133 1.549 .201 .976 .420 .420 .794 

ราคา 1.649 .100 .708 .587 1.101 .348 3.612** .007 5.107*
* 

.001 

สถานที ่ -2.629** .009 3.873** .004 3.217* .023 3.572** .007 .499 .736 

การส่งเสริม 
ทาง

การตลาด 

-1.660 .098 1.036 .388 1.516 .210 2.565* .038 2.329 .056 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
  สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ตัวแปรเพศที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสถานท่ี ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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  สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ตัวแปรด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสถานที่ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

  สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ตัวแปรด้านระดับการศึกษามคีวามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสถานที่ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

  สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ตัวแปรด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

  สมมติฐานท่ี 5 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นตอ่การตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ตัวแปรด้านรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านราคา ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
อภิปรายผล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 30-39 ปี
มีการศึกษาอยู่ในการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้ต่อเดือน 8001 หยวน ขึ้นไป 
 ผลการศึกษาปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวขาวจีนที่มี
ความแตกต่างกันในเรื่องประชากนศาสตร์ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   เพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ วงศ์เป็ง (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ส่วนใหญ่ที่
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเพศชาย 
   อายุ สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของบุคคลย่อมเปล่ียนไปตามระยะเวลาที่มีอยู่โดยส่วนหนึ่งมา
จากปัจจัยด้านจิตวิทยาที่สะสมตามประสบการณ์ที่มากขึ้นและกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2540: 130)  
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   ระดับการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย เสมา (2552) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวชายหาดพัทยาและบางแสนพบว่านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ชายหาดพัทยาและบางแสนส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี 
   อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ จันทร์คล้าย (2552) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสนพบว่านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่บางแสนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเนื่องจากพนักงานบริษัทมีกิจกรรมไปเที่ยวเยอะ 
   รายได้ต่อเดือน สอดคล้องกับ (เสาวลักษณ์ ปโกฎิประภา. 2548: 26) ที่ว่าผู้บริโภคแต่ละคน
ย่อมมีรสนิยมที่ต่างกันผู้ที่มีรายได้สูงและผู้ที่มีรายได้ต่ าย่อมมีรสนิยมในการเลือกบริโภคสินค้าที่ต่างกันผู้ที่มีรายได้สูง
ย่อมมีรสนิยมในการเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาแพง 
  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านสถานที่ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) สอดคล้องกับความหมายของผลิตภัณฑ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ. 2544: 69-70) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึง
จะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
   ด้านราคา (Price) สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านราคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณ. 2544: 69-70) ที่
กล่าวว่าต้องค านึงถึง 1) การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น 2) ต้นทุนสินค้า
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมในการก าหนดราคา 3) การแข่งขันว่าคู่แข่งมีการก าหนดราคาเป็นเช่นไร 
4) ปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่านิยม แฟชั่น เป็นต้น 
   ด้านสถานที่ (Place) สอดคล้องกับการน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ. 2544: 69-70) ท่ีประกอบไปด้วย 1) ช่องทางการจัดจาหน่าย 2) การกระจายตัวสินค้า 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ. 2544: 69-70) ท่ีกล่าวว่าการส่งเสริมการตลาดมีหน้าที่หลักส าคัญ ประกอบด้วย 1) ประการแรก
เพื่อเป็นการแจ้งบอกหรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับรู้ว่าขณะนี้ผู้ให้บริการมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
วางจ าหน่ายในตลาดแล้วและลูกคา้สามารถซื้อหรือใชบ้ริการเพื่อสนองความต้องการได้ ณ ที่ใดบ้าง 2) ประการท่ีสอง
เพื่อเป็นการชักชวนหรือโน้มน้าวจิตใจให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยแจ้งบอกส่วนดีส่วนเด่นของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในภาพรวมส าหรับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี โดยด้านประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  
  ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ควรพิจารณาปรับปรุง
ในเรื่องความสดและสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับแรก เนื่องจากได้รับความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวน้อย
ที่สุด โดยอาจจัดความสดและสะอาดของอาหารให้ดีที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในด้านอาหาร  
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  ด้านราคา ในภาพรวม นักท่องเที่ยวที่มีความคดิเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ควรให้ความส าคัญโดยการ
ก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับปริมาณ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มการดูแลเอาใจ
ใส่ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการเดินทางและเกิดความคิดเห็นมากขึ้น 
  ด้านสถานท่ี ในภาพรวม นักท่องเที่ยวที่มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก ควรพิจารณาด้านธรรมชาติ สูง
อากาศบริสุทธิ์ เนื่องจากได้รับความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด 
  ด้านการส่งเสริมทางการตลาดในภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ควรเร่ง
ปรับปรุงด้านส่ือโทรทัศน์และวิทยุ โดยให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักง่าย เพื่อเกิดความสนใจมาท่องเที่ยวด้วย การตลาด
ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ท าการศึกษาปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว 
  2. ท าการศึกษากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่น เนื่องจากจะท าให้ทราบข้อมูล ความต้องการและ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้ถูกต้อง เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวของจังหวัดให้มาก
ที่สุด 
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NBUS044: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
THE MARKETING FACTORS AFFECTING THE PURCHASING BEHAVIOR AUTO PARTS 
OF CONSUMERS IN NAKHON PATHOM PROVINCE 
 
สาวิตรี  เจือทอง 1   ดร.สาธนีย์  แซ่ชิ่น 2 
1 นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ประชาชน คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ จ านวน 400 คน ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นเป็นวิธีการท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล มีสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อ
ใช้หาค่าความสัมพันธ์ 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.98 โดยมีความคิดเห็นที่ต่อผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มากที่สุด คือ ด้านการรับรู้ปัญหา ผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ในจังหวัดนครปฐมกับ
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ อะไหล่รถยนต์ 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to The Marketing Factors Affecting to Purchasing Behavior Auto 
Parts of Consumers in Nakhon Pathom Province to study the behavior of consumers to buy auto parts in 
Nakhon Pathom Province. And the relationship of consumers to the marketing mix with auto buying 
behavior of consumers in Nakhon Pathom Province. The consumers were that people buy auto parts in 
Nakhon Pathom Province. Using a in this samples in this study the number 400, for example, By using a 
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data store regardless of probability (Nonprobability Sampling), tools for collecting this study Analysis of 
the Data. by Mean, Percentage, Standard Deviation and statistics coefficient multiple regression analysis. 
 The results were as following: The sample was so vital to the market factors that affect your auto 
parts at a high level at an average of 4.01. The samples provide a critical The Marketing Factors Affecting 
to Purchasing Behavior Auto Parts of Consumers in Nakhon Pathom products. And the sample opinion 
about auto buying behavior of consumers in Nakhon Pathom province was providing a high level. With an 
average of 3.98 The opinions to affect your auto was the most recognition problems. The results of the 
marketing mix factors affecting car buying different at 0.5 statistical significance level. The factors affecting 
the marketing mix to buy auto parts. With the Information Search, Purchase Decision and Postpurchase 
Behavior. 
 
Keywords: Consumer Behavior Service, Marketing Mix: 7P's, Car spare parts 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันรถยนต์เป็นส่ิงที่จ าเป็นและได้รับความนิยมต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างมาก โดยท าหน้าที่
เป็นพาหนะ ให้ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง และขนส่งสินค้า ท าให้มีปริมาณการเพิ่มจ านวนของ
รถยนต์ขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล การดาวน์ราคาต่ าผ่อนนานขึ้น
ท าให้สามารถซื้อรถยนต์ในราคาที่สามารถซื้อได้ อีกทั้งยังมีการซื้อรถยนต์มือสองที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น เป็นต้น การผลิต
รถยนต์เพื่อจ าหน่ายในประเทศเดือนมิถุนายน 2559 ผลิตได้ 75,858 คัน เท่ากับร้อยละ 42.17 ของยอดการผลิต
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2558 ร้อยละ 17.2 และเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 ผลิตได้ 395,870 คัน เท่ากับ
ร้อยละ 39.85 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ร้อยละ 12.26 จะเห็นได้ว่ายอดใช้
รถยนต์ในประเทศมีอัตรามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 2559: ออนไลน)์ 
 ขณะเดียวกันเมื่อใช้รถยนต์เป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ มีการหมดอายุหรือ
เส่ือมสภาพลงตามกาลเวลา หรือรถยนต์รุ่นใหม่ที่ระยะเวลาประกันหมดลงและเกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ความ
เสียหายอย่างผิดปกติจากการผลิตส่ิงเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเล่ียงการซ่อมได้ ส าหรับผู้ใช้รถยนต์ การตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงเป็นส่ิงที่ส าคัญ และการไปใช้สถานท่ีบริการจึงเป็นส่ิงส าคัญ ดังนั้น อาจเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการของ
ผู้ผลิต เช่น เดิมหรือใช้บริการจากอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปแทนเพื่อให้รถยนต์น ามาใช้ปกติพร้อมกับได้รับความคุ้มค่า คุ้มราคา
ที่สุด ดังนั้น ปัจจัยส่วนประสมต่างๆ ในการจัดจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ จึงเป็นส่ิงส าคัญส่ิงหนึ่งที่จะช่วยให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคอะไหล่รถยนต์ได้ จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีศูนย์บริการอะไหล่รถยนต์และผู้ประกอบการ
อะไหล่รถยนต์จ านวนมาก ท าให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถตัดสินใจเพื่อเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์จากศูนย์บริการที่เหมาะสม
ที่สุดในมุมมองของราคา คุณภาพ และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ได้อะไหล่รถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะเห็นได้ว่าธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์จึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง 
 ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยศูนย์บริการอะไหล่รถยนต์จะน าข้อมูลที่ได้มาการวางแผนการตลาด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อน าข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอะไหล่รถยนต์ 
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บริการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดส าหรับผู้บริโภคและเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจศูนย์บริการอะไหล่
รถยนต์ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อะไหล่รถยนต์ หมายถึง ชิ้นส่วนประกอบภายในรถยนต์ที่ประกอบกันขึ้นในแต่ละระบบเพื่อท าให้รถยนต์
สามารถวิ่งได้ 
 ศูนย์บริการ หมายถึง ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนกับส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม เพื่อขอเปิด
ด าเนินการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์และซ่อมรถยนต์ 
 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหาการซื้อ การใช้การประเมินผลและการใช้จ่าย
ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) หมายถึง 7P’s ศูนย์อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคคล กายภาพ
และการน าเสนอ กระบวนการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีจะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและต้องการกลับมาใช้บริการอีก
ในอนาคต 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดรวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น มีการส่งสินค้าให้  
มีสถานท่ีจอดรถไว้บริการ การมีพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถคอยให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า รวมถึงระยะเวลาในการ
จัดส่งอะไหล่ให้แก่ลูกค้า 
 ราคา (Price) หมายถึง ราคาขายอะไหล่รถยนต์ที่ก าหนดโดยร้านขายอะไหล่ ซึ่งกรณีถ้าไม่ใช่อะไหล่แท้
อาจจะมีการก าหนดจากราคาทุนบวกด้วยอัตราก าไรท่ีต้องการ แต่ถ้าเป็นอะไหล่แท้ จะก าหนดจากสมุดราคาที่ได้จาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หักด้วยเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ให้กับลูกค้าแต่ละราย 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง วิธีการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ซึ่งจะเป็นการขายตรงให้แก่ลูกค้า
เท่านั้นโดยลูกค้าอาจจะเข้ามาซื้อเองหรืออาจจะโทรศัพท์มาส่ังซื้อ 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotions) หมายถึง การให้ส่วนลด คูปองชิงรางวัล หรือการให้ของขวัญประจ าปี
ต่างๆ สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก 
 บุคคล (People) หมายถึง หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ 
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิด
ริเริ่ม สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 
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 กายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/and Presentation) หมายถึง เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า 
 กระบวนการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการท่ีให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาแนวคิดและผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยเป็น
กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม แสดงเป็นแนวคิดดังภาพประกอบ 

ปัจจัยประสมทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix: 7P's)
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย
4. การส่งเสริมทางการตลาด
5. บุคคล
6. กายภาพและการน าเสนอ
7. กระบวนการ

พฤติกรรมการเลือกซือ้
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค

กระบวนการตัดสนิใจของ
ผู้บริโภค ได้แก่
1. การรับรู้ปัญหา
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสนิใจซือ้
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาถงึปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยในจังหวัดนครปฐมที่บริโภคเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม 
ที่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่จะท าการศึกษาในครั้งนี ้คือ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
จังหวัดนครปฐม ที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ โดยใช้สูตร Cochran (1953) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 
95 ที่ระดับความคลาดเคล่ือนอยู่ที่ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 385 คน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจึงส ารอง
ตัวอย่างไว้เท่ากับ 15 คน ดังนั้น เท่ากับ 400 คน 
  วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในการเก็บข้อมูล 
โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด ซึ่งการเก็บตัวอย่างจะใชว้ิธีตามความสะดวก จากผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
นครปฐมที่ใช้บริการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ 
โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 
6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple choices) 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้านกระบวนการ 
   ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม ลักษณะการตอบจะเป็นการให้น้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยแบบ Likert scale กระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค [5] ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
   ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
มีขั้นตอน ดังนี ้
   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น 
   2. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากทฤษฎี เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหา ให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางที่จะน ามา
สร้างแบบสอบถาม 
   3. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
   4. น าแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 
(อ.ที่ปรึกษา) พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
   5. ท าการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการ
อนุมัติก่อนท าการแจกแบบสอบถาม 
   6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นั้นไป
ทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาใช้
สูตรของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546) ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.840 ซึ่งถือได้ว่า
อยู่ในระดับดี หมายถึง แบบสอบถามยอมรับได้สามารถน าไป 

366



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   7. ท าการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ โดยการแจกแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์และแจกให้กับผู้บริโภคที่มาที่มาใช้บริการซื้ออะไหล่รถยนต์ตามที่ต่างๆ โดยตรง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสะดวก
ของผู้ตอบแบบสอบถามศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2559 เป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยแหล่งในการรวบรมข้อมูลมีด้วยกัน 2 แหล่งใหญ่ๆ  ดังนี้ 
   1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
    1.1 เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
    1.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปขอความร่วมมือกับร้านอะไหล่รถยนต์เพื่อร่วมแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์และอธิบาย
วิธีตอบแบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มท าแบบสอบถามและท าการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
   2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าที่มีผู้รวบรวมไว้ ดังนี ้
    2.1 หนังสือพิมพ์ วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง 
    2.2 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
    2.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1.1 การวิเคราะห์ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ คือ ค่าแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่างๆ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉล่ียเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 
   1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่างๆ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉล่ียเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 
   1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  2. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของ 2 ตัวที่เป็นอิสระกัน 
ใช้ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบุคคล ตามล าดับ 
 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐมมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ 
 และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 เพศหญิง 
จ านวน 165 คน มีอายุตั้งแต่ 40-49 ปี จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
มีสถานะภาพสมรส จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 -30,000 บาท จ านวน 195 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.75 ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์ อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ 
ดังนี ้
 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
อะไหล่รถยนต์ ความเชื่อมั่นคุณภาพของอะไหล่รถยนต์ สินค้าและบริการมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อของอะไหล่รถยนต์ 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางศึกษาของ พรสุดา ปานเกษม (2557) เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุชาดาการยาง พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ อันดับหนึ่ง  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ 
 ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญภาพเดียวเกี่ยวกับ มีราคาสินค้าแต่ละชิ้นเห็นชัดเจน ราคาสินค้ามี
ความเหมาะสมเป็นมาตรฐาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา
ของ มัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟสดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด
ในด้านราคา รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ และให้ความส าคัญน้อยที่สุด
ในด้านการส่งเสริมการตลาด 
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 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ การโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ 
วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ การมีส่วนลด การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ และแจกของแถม การจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับ
บัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฏม์ฐิญา มโนขัติ, มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง และธนายุส ธนธิติ 
(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเกี่ยวกับใกล้บ้านหรือที่ท างาน เดินทางสะดวก
รวดเร็ว ให้บริการนอกสถานที่ ร้านอยู่ติดกับถนน และหาพบได้ง่าย สถานที่จอดรถภายในร้านที่จ าหน่ายอะไหล่ยนต์ 
มีสาขาหลายแห่ง สามารถส่ังซื้อและจองคิวในการบริการได้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทาง
การศึกษาของ สุรกฤษฎ์ นาทธราดล (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
เมืองเชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์มคีวามส าคัญในระดับที่มาก ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดับ 
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของการมีศนูย์บริการมี
เครื่องมือและเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านอะไหล่
รถยนต์ บรรยากาศภายในและภายนอกร้านสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา Marketing Forum (2010) 
พบว่า ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ กิจกรรมการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบัผู้บริโภค การสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้บริโภคควรได้รับ เป็นส่ิงที่ผู้บริโภคมองเห็น
ก่อนได้รับการบริการ เช่น การบรรจุหีบห่อ การตกแต่งห้อง การจัดสวนในสปา ซึ่งส่ิงแวดล้อมเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการให้บริการ 
 ด้านบุคคล โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับพนักงานมีทักษะ ความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี 
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบริการงานซ่อมแบบครอบวงจร 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสออดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ พรสุดา ปานเกษม (2557) ได้ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศนูย์บริการยางรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุชาดาการยาง 
พบว่า ปัจจัยทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ อันดับหนึ่ง  ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 
 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการมีระบบงานท่ีชัดเจนเป็นขั้นตอน 
มีกระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว มีความปลอดภัยของรถยนต์ขณะอยู่ในศูนย์บริการ ความถูกต้องในการให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อ
มอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน ามาใช้เสนอแนะได้ ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรให้ความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับชื่อเสียงของร้านที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
และได้รับความนิยมและให้เตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
  2. ปัจจัยด้านราคา ควรมีราคาการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการ
ได้มากขึ้น 
  3. ปัจจัยด้านสถานท่ี ควรให้ความส าคัญกับสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการ 
และสภาพแวดล้อมความสะอาดของร้านอะไหล่ยนต์ มีสาขาหลายแห่งและสามารถส่ังซื้อและจองคิวในการบริการได้ 
  4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ การมีส่วนลดในราคาที่ถูกกว่ารายครั้ง 
  5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความส าคัญกับการแต่งกายความสุภาพเรียบร้อยและความสะอาด
ของผู้ให้บริการ 
  6. ปัจจัยด้านกายภาพ ควรจัดตกแต่งร้านให้มีความน่าสนใจ เปิดเพลงสร้างบรรยากาศเพื่อการ 
ผ่อนคลาย 
  7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ควรให้ความส าคัญด้านบริการเสริมให้กับผู้บริโภคเสมอ 
  8. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในพื้นท่ี หรือกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคว่ามีความแตกต่างกับผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมหรือไม่ 
เพื่อสามารถที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ 
  9. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ อีก เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ และ
น ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
  10. ควรที่จะมีการศึกษาเปรียบเทียบกับศูนย์บริการอะไหล่รถยนต์ประเภทเดียวกัน เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าแตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร และเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการด าเนินกิจการอย่างยั่งยืน 
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NBUS045: ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขต
สายไหมกรุงเทพมหานคร 
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LIANG JIA LIN 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกยีรติ 2 

1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรงุเทพ 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
iPhoneในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รุ่น และ
หน่วยความจ าของเครื่อง iPhone เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้โทรศัพท์มือถอื iPhone ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น 
 
Abstract 
 This study aimed to find out the influence factors on iPhone users download the applications, 
classified by gender, education level, occupation, monthly income, iPhone’s version, and iPhone’s 
memory. The data were collecting from 400 people in Samai district, Bangkok by using questionnaires. 
Statistics used in analyzing the data composed of percentage, average, and Standard Deviation. 
 The results revealed that education level, monthly income, and occupation had influence on the 
consumers’ download the iPhone application sat .05 level of significance. 
 

Keyword: Download applications 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการส่ือสารมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมากโดยอุปกรณ์การส่ือสารที่ได้รับ
ความนิยม คือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่งสัดส่วนของยอดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟนในปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากระบบโทรศัพท์ พื้นฐานและเครื่องเครือข่ายระบบ
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โทรศัพท์มือถือเคล่ือนที่ตลอดจนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทั่วโลกมีการเชื่อมโยงกัน
อย่างทั่ว 
 แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ iPhone มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวันของทุกคนบุคคล
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและใช้เวลาว่างเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารหลายอย่างว่าจัดสรรเวลาอย่างไรในการใช้
โทรศัพท์มือถือ iPhone ในแต่ละชั่วโมงหรือแต่ละวันทุกเวลาในการท างาน เวลาส่วนบุคคล เวลาที่พัก และเวลาที่อยู่
กับครอบครัวอย่างมีระบบระเบียบก็จะท าให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ผลดีมากกว่าผลร้ายจึงเลือก
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเพราะผู้ใช้โทรศัพท์มือ iPhoneสามารถปรับตัวได้เร็วต่อสภาพ
ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ เปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงเลือกผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ  iPhone ในเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะได้ประโยชน์มากมายส าหรับบุคคลเพื่อพัฒนาชีวิตการใช้เวลาที่ดีขึ้น  
จึงท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone  
ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhoneในเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถื อiPhone 
ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของวัยท างานในเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับ 
ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2552) ที่กล่าวว่าเป็นการยอมรับเทคโนโลยี และบุษรา ประกอบธรรม (2556) ที่ศึกษาการ
ยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดจน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ทีก่ล่าวว่าเป็นการยอมรับเทคโนโลยี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
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    ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 “แอพพลิเคชั่น” คือ ซอฟต์แวร์ประเภทหน่ึงที่ช่วยให้เราสามารถกระท าการบางอย่างได้ตามความต้องการ
ของเรา แอพพลิเคชั่นส าหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุคนั้น เรียกว่า “เดสก์ทอป แอพพลิเคชั่น 
(Desktop Applications)” ส่วนแอพพลิเคชั่นที่ท างานบนเครื่องอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย เรียกว่า “โมบายล์ 
แอพพลิเคชั่น (Mobile Applications)” 
 “ความสะดวก” คือ สะดวกรวดเร็วในการใช้งานและใช้งานได้โดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก 
 “ความคุ้มค่าทางการเงิน” คือ การใช้แอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ือสารและมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งานท่ีคุ้มค่าและเหมาะสม 
 “บุคคลส าคัญ” คือ ความคิดเห็นที่ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นมีอิทธิพลต่อในทางบวกต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น iPhone ใช้การค านวณประชากรแบบไม่ทราบ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอนที่ระดับเชื่อมั่น95%ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 
คนโดยสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกต์โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

   ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของค าถาม
เป็นแบบ Check list จ านวน 5 ข้อในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านประขากรศาสตร์ 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดับรายได ้
-  อาชีพ 
-  รายได ้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 
-  ความสะดวก 
-  บุคคลส าคัญ 
-ความคุ้มค่าทางการเงิน 
-  ความเชื่อมั่นในคุณภาพ 

การตัดสินใจที่จะดาวน์
โ ห ล ด แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น
โทรศัพท์มือถือ iPhone 
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   ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ความสะดวก บุคคลนัยส าคัญ ความคุ้มค่าทางการเงิน และความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential 
Statistics) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้ Chi-Square 
  มีการน าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการ Try-out กับประชาชนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประชาชนที่ท าการศึกษาวิจัยจ านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบว่าค าถามแต่ละข้อ ในแบบสอบถาม
สามารถส่ือความหมายได้ตรงตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้หรือไม่ปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบราชเท่ากับ  
0.803 มีค่ามากกว่า 0.70 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอบรับได้ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โดยพบว่าผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,100-20,000 บาท 
ส่วนใหญ่มีใช้ iPhone5s ความจุ 32G เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 3G/4G มาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ค่าใช้จ่ายจ่าย
ตามนาทีท่ีใช้งานจริงค่าใช้จ่ายต่อเดือนส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone ส่วนใหญ่มี 
201-400 บาท ผู้บริโภคตามช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่มี iPhone ทุกสัปดาห์ต้องการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิง ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแต่ละครั้งส่วนใหญ่ฟรี 
 

ตาราง 1 ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประเภทแอพพลิเคชั่นท่ีดาวน์โหลดมากที่สุด 
 

 ประเภทแอพพลิเคชั่นท่ีดาวน์โหลดมากที่สุด 2X  
=22.217 

p-value 
=.035 อาชีพ ความบันเทงิ การท างาน การเรียน การท าธุรกิจ รวม 

เจ้าของธุรกจิ 31.3% 
(26) 

21.7% 
(18) 

36.1% 
(30) 

10.8% 
(9) 

100% 
(83) 

อาชีพอิสระ 39.3% 
(24) 

18% 
(11) 

24.6% 
(15) 

18% 
(11) 

100% 
(61) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ/
ข้าราชการ 

36.2% 
(21) 

24.1% 
(14) 

32.8% 
(19) 

6.9% 
(4) 

100% 
(58) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

48.7% 
(75) 

18.8% 
(29) 

20.8% 
(32) 

11.7% 
(18) 

100% 
(154) 

อื่นๆ 59.1% 
(26) 

11.4% 
(5) 

27.3% 
(12) 

2.3% 
(1) 

100% 
(44) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 2 ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรุ่น iPhone 
 

รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 

รุ่นiPhone  
iPhone5 iPhone5s iPhone6 iPhone6s รวม chi-

square=17.236 
p-value=.008 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากัน
15,000 บาท 

26.6% 
(29) 

26.6% 
(29) 

32.1% 
(35) 

14.7% 
(16) 

100% 
(109) 

15,100-
20,000 บาท 

12.4% 
(32) 

39.5% 
(102) 

29.5% 
(76) 

18.6% 
(48) 

100% 
(258) 

21,000-
40,000 บาท 

12.1% 
(4) 

24.2% 
(8) 

42.4% 
(14) 

21.2% 
(7) 

100% 
(33) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง
15,100-20,000 บาท 
 ส าหรับพฤติกรรมการใช้รุ่นของโทรศัพท์มือถือ iPhone ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมากที่สุดคือรุ่น iPhone5s 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ
โทรศัพท ์iPhone ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีมีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตร ี
 ส าหรับพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมี ใช้  IPhone5s จ านวน 139 คน มีใช้ความจุของ
โทรศัพท์มือถือ 32G จ านวน 195 คน มีใช้ 3G/4G จ านวน 244 คน มีจ่ายตามการใช้งานจริงจ านวน 140 คน 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone ส่วนใหญ่มี 201-400 บาท 
จ านวน 168 คน ช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่มี iPhone มีจ านวน 187 คน ความถี่การดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ทุกสัปดาห์มีจ านวน 235 คน ประเภทแอพพลิเคชั่นท่ีมีความถี่ของการดาวน์โหลดสูงส่วนใหญ่
มีความบันเทิงจ านวน 172 คน ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแต่ละครั้ง มีฟรี จ านวน 186 คน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการสศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน บุคคลนัยส าคัญ อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีพลต่อการดาวน์โหลแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
iPhone ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครคนท่ีดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายูระหว่าง 21-30 ปี 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง
15,100-20,000 บาท 
 ปัจจัยที่ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ
โทรศัพท์มือถือ iPhone สอบคล้องกับแนวคิดของปรียาภัทร์ จีระศิลป์ (2554) ที่ได้ให้ความหมายว่าความจูงใจเป็น
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สภาพความรู้สึก (Feeling) ของมนุษย์ที่มีความสุขความอิ่มเอมใจเมื่อความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) ของตนได้รับการตอบสนองตามจุดมุ่งหมาย (Goals) 
 ปัจจัยที่ความสะดวกทีม่ีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใชโ้ทรศัพท์มือถือ iPhone สอดคล้อง
กับแนวคิดของศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านระบบ
เว็บไซต์ (Web Payment) ของผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 
 ปัจจัยที่บุคคลนัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone และ
สอบคล้องกับแนวคิด KEAI (2557) ทีศ่ึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ของวัย
ท างานผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้พูดคุยติดต่อส่ือสาร
หรือน ามาบันเทิง 
 ปัจจัยที่ความคุ้มค่าทางการเงินท่ีมีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือiPhone
สอดคล้องกับแนวคิด TIM (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครความแตกต่างระหว่างความคุ้มค่าทางการเงินมีอิทธิพลต่อเจตนาที่จะดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone 
 ปัจจัยที่ความเชือ่มั่นในคุณภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถอื iPhone 
สอบคล้องกับแนวคิด Heou huang (2556) ที่ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการบริการต่างๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือทั้งผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการและผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบว่าในด้านข้อมูลทั่วไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายูระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,100-20,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการสศึกษา รายได้ เฉล่ียต่อเดือน บุคคลส าคัญ อาชีพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
 ประเด็นการศึกษาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ iPhone 
และควรท าการวิจัยในโอกาสต่อไป เช่น คุณภาพของแอพพลิเคชั่น ค่าใช้จ่ายของแอพพลิเคชั่น การลงทุนของ
แอพพลิเคชั่น 
 การท าวิจัยกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ในเขตพื้นที่อื่นๆ เช่น เขตปทุมวัน 
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NBUS046: ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
THE STUDY EXPENDITURE OF BACHERLOR’S DEGREE STUDENTS IN THE FACULTY 
OF MANAGEMENT, RAJABHAT UNIVERSITY, NAKHON SI THAMMARAT 
 
นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ 1    เบญจา ทองพันธ์ 2 
1, 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8 ด้าน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมจากตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 96 คนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความถี่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า ตัวอย่างที่ศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อภาคการศึกษามากที่สุด ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหารและเครื่องดื่ม เฉล่ียเท่ากับ 15,937.50 บาท รองลงมาด้านค่าที่พักอาศัยเฉล่ียเท่ากับ 
9,900.00 บาท น้อยที่สุดด้านกิจกรรม เฉล่ียเท่ากับ 1,153.60 บาท หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษามากที่สุด 
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)  จ านวนเงิน 62,425 บาทต่อภาคการศึกษา รองลงมา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวนเงิน 59,425 บาทต่อภาคการศึกษา และน้อยที่สุดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ธุรกิจค้าปลีก) จ านวนเงิน 12,000 บาทต่อภาคการศึกษา และข้อมูลทางการเงินและความต้องการให้ช่วยเหลือ 
พบว่ามีปัญหาเรื่องเงินของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และต้องการให้
มหาวิทยาลัยมีโครงการท่ีช่วยเหลือ เรื่องการให้ผ่อนช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.5 
 
ค าส าคัญ: ค่าใช้จ่ายในการศึกษา, คณะวิทยาการจัดการ 
 
Abstract 
 This essay of the objective this study expenditure of bacherlor’s degree students in the faculty 
of management,Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat. This study covering eight aspects of 
expenses. The questionnaire was used for data collection and was handed out to 96 students during the 
second semester of the academic year beginning 2015. The data collect was then analysed using 
means, frequency and standard deviation. 
 It was found that the highest expense per semester for students was food and drink with the 
average cost of 15,937.5 baht per person. The second item was the expenses for accommodation, which 
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was approximately 9,900 baht per semester. The lowest expense for was for miscellaneous activities, 
which had an average cost of 1,153.6 baht per semester.  
   The cost of studying in various courses available at Rajabhat University were also analysed. It 
was found that the Business Administration degree was the most expensive course, which cost students 
about 62,425 baht per semester. The second one was the Communication Arts degree which cost 59,425 
baht per semester. The least expensive course was the Retail Business degree which cost students just 
27,600 baht per semester. 
 As for those students in need of financial assistance, according to our data, it was found that 48 
students (50% of respondents) had some financial difficulties in the family. Therefore, they felt that it was 
necessary for the university to provide a financial assistance programme. Moreover, 35 students, or 
36.5% of the respondents, reflected that it would be a good idea if the university allowed students to pay 
their fee for couple of installments. 
 
Keywords: study expenditure, the faculty of management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงทางสังคมท าให้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่
ของประชาชนต้องปรับเปล่ียน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและระบบการ
ส่ือสารที่มีการเปล่ียนแปลง ประชากรต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปล่ียนไป ฉะนั้นการพัฒนาก าลังคนโดย
กระบวนการศึกษาจึงนับว่าจ าเป็นและส าคัญที่จะท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนสามารถด าเนิ น
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รัฐบาลได้ก าหนดการพัฒนาคนเป็นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้าน
ต่างๆ ตลอดชีวิต และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญ ใน
การพัฒนาทุกประเทศมีการทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาความรู้ให้กับคนในประเทศ 
ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายเพื่อท่ีใช้ในการศึกษาจึงถือเป็นเงินลงทุนอย่างหน่ึง และนับว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาเป็น
การลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนไม่รู้จักจบสิ้น และผู้ที่ได้รับผลตอบแทนควรจะต้องเป็นผู้รับภาระของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
เพือ่การศึกษาเอาไว้ ผลตอบแทนการการศึกษาแบ่งเป็นผลตอบแทนโดยตรงและผลตอบแทนโดยอ้อม ผลตอบแทน
โดยตรงจะตกอยู่ที่ตัวของผู้ศึกษา ผลตอบแทนโดยอ้อมจะเกิดแก่สังคมและบุคคลส่วนรวมในประเทศ 
 ผู้วิจัยจึงศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อจะทราบ
ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงเพื่อการศึกษา และเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายเงิน อีกยังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารคณะรวมถึงมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่คณะวิทยาการจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้
การผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาประเทศ
สืบไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักศึกษาต้องใช้จ่ายระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระหว่างภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่เรียน ในคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 2,321 คน 

  ตัวอย่างจะใช้การก าหนดขนาดจากขนาดตามแนวคิดของ Yamane เมื่อก าหนดระดับความเชื่อมั่น 
(Confidence Level) ร้อยละ 90 สามารถค านวณขนาดตัวอย่างได้จากสูตรต่อไปน้ี  

 

    
 
  เมื่อ  n = ขนาดตัวอย่าง 
    N = ขนาดประชากร 
    e = ระดับความคลาดเคลื่อน 
  จากการค านวณขนาดตัวอย่าง  เมื่อ N = 2,321  และ e = ร้อยละ 10  โดยได้ขนาดตัวอย่าง  ดังนี้ 

     = 95.9  96 

   ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ขนาด 96 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
เป็นวิธีที่ผู้วิจัยสามารถแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยใช้หลักสูตรเป็นชั้นภูมิ จ านวน 8 ชั้นภูมิ 
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ตาราง 1 ประชากรและตัวอย่าง 
 

ชั้นภูมิที่ ชั้นภูมิ (หลักสูตร) ขนาดชั้นภูม ิ ขนาดตวัอยา่ง 
1 บริหารธุรกิจ (การจดัการ) 564 23 
2 บริหารธุรกิจ (การจดัการการโรงแรม) 284 12 
3 บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 281 12 
4 บริหารธุรกิจ 514 21 
5 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจคา้ปลีก) 20 1 
6 เศรษฐศาสตร์ 139 6 
7 บัญช ี 316 13 
8 นิเทศศาสตร ์ 203 8 

รวม 2,321 96 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมและงานทะเบียน วันท่ี 11-05-59 (2/2558) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม
ทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่  
   ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับชั้นปี การพักอาศัย การเดินทาง
มาเรียน การศึกษาบิดา การศึกษามารดา อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้บิดา และรายได้มารดา  
   ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าต าราและเอกสารการสอน ค่าเครื่องแบบนักศึกษา กระเป๋า รองเท้า ค่าวัสดุและอุปกรณ์
การเรียน ค่าเดินทางเพื่อการศึกษา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อ่ืนๆ 
   ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการเงินและความต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ รายได้ที่
ได้จากผู้ปกครองค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน สภาพปัญหาทางการเงินของนักศึกษาและครอบครัว ความช่วยเหลือที่
นักศึกษาต้องการ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม มาท าการลงรหัส (Coding) และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่ออธิบายลักษณะ
ของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ  
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Max) และค่าต่ าสุด (Min) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช พบว่า ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 
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78.1 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  จ านวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 พักอาศัยอยู่กับบิดา/มารดา จ านวน 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 52.1 เดินทางไปเรียนโดยรถจักรยานยนต ์จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 บิดา มารดามีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 อาชีพของบิดามารดาส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
และมีบิดามารดามีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท  
 การศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า ตัวอย่างที่ศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 มาก
ที่สุด ได้แก่ ค่าใช่จ่ายด้านค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจ านวนเงิน 1,5937.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ด้านค่าที่พัก
อาศัย เป็นจ านวนเงิน 9,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.7 ด้านค่าธรรมเนียมเรียนการศึกษา เป็นจ านวนเงิน 6,244.7 
บาท คิดเป็นร้อยละ 13 ด้านค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นจ านวนเงิน 5,345.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.2 ด้านค่า
เดินทางเพื่อการศึกษา  เป็นจ านวนเงิน 4,059.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 ด้านค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียน 
เป็นจ านวนเงิน 2,196.4 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ด้านค่าเครื่องแบบนักศึกษา กระเป๋าและรองเท้า เป็นจ านวนเงิน 
1,599.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ด้านค่าวัสดุและอุปกรณ์การเรียน เป็นจ านวนเงิน 1,461.9 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.1 
และด้านค่ากิจกรรม เป็นจ านวนเงิน 1,153.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.4  
 การเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเปรียบเทียบจ าแนกตามหลักสูตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจะมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามากที่สุด ได้แก่ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรม) เป็นจ านวนเงิน 62,425 บาท รองลงมาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็น
จ านวนเงิน 59,425 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 49,036.5 บาท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เป็นจ านวนเงิน 
43,213.3 หลักสูตรบัญชี เป็นจ านวนเงิน 42,730.8 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เป็นจ านวนเงิน 
41,075 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นจ านวนเงิน 40,936.8 บาท และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก) เป็น
จ านวนเงิน 27,600 บาท  
 การศึกษาข้อมูลทางการเงินและความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ที่รับจากผู้ปกครอง  
ต่ ากว่า 8,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ72.9 รายได้เทียบกับค่าใช้จ่ายแต่ละพอดีกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ปัญหาปัญหาเรื่องเงินของครอบครัวมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 48 
คน  คิดเป็นร้อยละ 50 คน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการตามโครงการที่มหาวิทยาลัยมีการช่วยเหลือ  โดย
นักศึกษาต้องการให้ช่วยเหลือมากที่สุด ได้แก่ ความช่วยเหลือเรื่องการให้ผ่อนช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามากที่สุด ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรม) เป็นจ านวนเงิน 62,425 บาท เทียบกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก) 
เป็นจ านวนเงิน 27,600 บาท ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากขณะที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการเหมือนกัน  
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 จากการศึกษาจะมคี่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช่จ่ายดา้นค่าอาหารและเครื่องดื่ม เปน็จ านวนเงิน 1,5937.5 
บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจ านวนเงนิ 6,244.7 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 ผู้ศึกษาเห็นว่าหาก
นักศึกษาลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มลงได้ จะส่งผลท าให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อเทอมลดลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาใชเ้พียงสถิติขัน้พ้ืนฐานเปรียบเทียบร้อยละ ค่าเฉล่ีย ควรมีการศึกษาถงึความสัมพันธ์ของตัว
แปร หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาด้วย 
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จึง ควรมีการศึกษา
พฤติกรรมการใช้จ่าย การออมของนักศึกษา เพื่อและแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อไป 
 จากข้อมูลด้านการเงินและความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินของนักศึกษา ดังนั้นทางคณะ
หรือมหาวิทยาลัย ควรหาทางช่วยเหลือเรื่องการให้ผ่อนช าระค่าเล่าเรียน การเพิ่มจ านวนทุนการศึกษา และการจัดหา
งานพิเศษเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องทางการเงินของนักศึกษา และเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนของนักศึกษา 
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NBUS047: ปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้ า 
กรุงเทพมหานคร 
IMPORTANT FACTORS AFFECTING TO DECISION, FOR BUYING CLOTHES WHOLESALERS 
IN THE PRATUNAM AREA BANGKOK 
 
ศราวุฒ  ศรีวารินทร์ 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  อวเกียรติ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มาซื้อสินค้าในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 
จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้วิธีการ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วย LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้า เร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า 
กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการส่งเสริมทางการตลาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามเพศ ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ้าแนกตามอายุ ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จ้าแนกตามระดับการศึกษา ในด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่พบความแตกต่าง 
จ้าแนกตามอาชพี ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง ส่วน
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องการจัดจ้าหน่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จ้าแนกตามรายได้ 
 
ค้าส้าคัญ: การตัดสินใจ, เส้ือผ้าแฟชั่น, การค้าส่ง, ส่วนประสมทางการตลาด 
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Abstract 
 This research aims to study opinion levels on marketing mix factors influencing the decision to 
buy ready-made clothing wholesalers in the Pratunam area of Bangkok. And to compare opinion levels 
classified by demographic characteristics. This research and the data were collected by 400 closed-
ended questionnaires. A sampling method used in this study was accidental sampling. Statistics for data 
analysis were frequency, mean. t-test, analysis of variance (ANOVA) and least significant defference 
(LSD). 
 The results showed that there are 4 most important factors priority that influence the decision to 
buy ready-made clothing wholesalers in the Pratunam area, Bangkok; price, product, distribution channel 
while the promotion is a minimal. A comparison of individual factors, and factors affecting the marketing 
mix to buy ready-made clothing wholesalers in the Pratunam area of Bangkok different. The significant 
level of .05. According to studies, the important factor affecting decision made when buying clothes from 
wholesalers in the Pratunam area of Bangkok, classified by Occupation showed that there was no difference 
in Product, Price. Place and Promotion. Feedback from the research should further educational of factors 
to buy clothes in Pratunam Bangkok, development equally 4 sides, if someone is interested in learning 
about public opinion should study in other side for example consumers’ needs, attitudes and behaviors in 
a wider perspective. There should be a qualitative study of the factors on the decision to buy clothes in 
Pratunam Bangkok. The leading factor in the decision to buy clothes in Pratunam applied strictly. 
 
Keywords: Decision, Fashion Clothes, Wholesalers, Marketing Mix 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในบรรดาปัจจัยส่ี เส้ือผ้า เครื่องนุ่งห่มนับเป็นปัจจัยที่ส้าคัญปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มมีไว้
เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็น หรือแสงแดด ป้องกันการกระทบจากวัตถุอื่น และเพราะสาเหตุอื่น มนุษย์จึงเริ่มสวมใส่
เส้ือผ้า ปัจจุบัน เส้ือผ้าไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันสภาพอากาศและอันตรายที่จะเกิดกับผิวหนังของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังใส่เพื่อ
บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเจริญก้าวหน้าของผู้ผลิตและผู้สวมใส่ ไว้บ่งบอกชื่อสถานท้างาน โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ไว้ใส่เพื่อให้เข้ากับงาน กิจกรรม และสภาพแวดล้อม เส้ือผ้าที่ถูกออกแบบเพื่อการนั้นเรียกว่า เส้ือผ้าแฟชั่น 
ซึ่งเส้ือผ้าประเภทนี้ ได้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัย มีให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีทั้งการ
ตัดเย็บตามร้านตัดเส้ือผ้าแบบเดียวหลายชุด มีการส่ังตัดเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการตัดเย็บจากดีไซน์เนอร์โดยตรง 
ในตลาดกลุ่มธุรกิจเส้ือผ้าของประเทศไทย กลุ่มเส้ือผ้าของคนชนชั้นกลางและชนนั้นล่างนับวา่เป็นตลาดที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง ซึ่งตลาดเส้ือผ้าของคนชนชั้นกลางและชนชั้นล่างจะมีแหล่งการค้าส้าคัญที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ย่าน
ประตูน้้า โดยมีจ้านวนมากมายหลายร้านค้า และมีเส้ือผ้าที่หลากหลาย รวมไปถึงรูปแบบแฟชั่นต่างๆ ที่ออกแบบมา
ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด มีการท้าให้เสื้อผ้าของร้านตัวเองทันสมัยอยู่ตลอด การปรับปรุงรูปแบบการ
ตกแต่งร้าน จัดวางสินค้าให้สามารถเลือกหาได้ง่าย เพื่อจูงใจลูกค้าให้เข้ามาสนใจในร้านของตน เนื่องจากเป็นตลาดที่มี
การแข่งขันที่รุนแรง RED OCEAN มีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย มีรูปแบบสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนอง
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ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ทันสมัยนิยม รวมไปถึงได้มีการใช้เครื่องมือทางด้านราคาในการแข่งขันเพื่อดึงดูดใจ
ผู้บริโภคให้มากที่สุด และพฤติกรรมผู้บริโภคถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มน้าสมัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความคิดเห็น
ต่อการตลาดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในย่านประตูน้้าจะเป็นกลุ่มแรกที่ซื้อสินค้าเส้ือผ้าแฟชั่นใหม่ในประเทศไทย
ที่ออกวางจ้าหน่าย แต่เส้ือผ้าแฟชั่นจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดตามกระแสนิยมที่เปล่ียนไปแต่ละฤดูกาล ดังนั้น กลุ่ม
ลูกค้าที่นิยมซื้อเส้ือผ้าค้าส่งในย่านประตูน้้า ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อในปริมาณมาก เพื่อน้าไปจ้าหน่ายต่อ ท้ังไปขายต่อ
ในรูปแบบหน้าร้านของตัวเอง รวมไปถึงการจ้าหน่ายผ่านส่ือออนไลน์อินเทอร์เน็ต จึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีบทบาทมาก 
หากผู้ประกอบการธุรกิจเส้ือผ้าแฟชั่นค้าส่งในย่านประตูน้้าสามารถดึงเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าประเภทนีไ้ด้ ย่อมหมายถึงเป็นผลประกอบการที่ดีต่อธุรกิจของตน ด้วยสาเหตุที่ว่าประตูน้้าเป็นแหล่งค้าส่งเส้ือผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปท่ีส้าคัญของไทยและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้ดี ผู้วิจัยจึงสนในศึกษาถึง “ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่น
ส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะเป็นข้อมูลส้าคัญที่จะน้าไปศึกษาร้านค้าของผู้ค้าส่งย่านประตูน้้า 
และผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้ออย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งโดยจะเป็นข้อมูล
ส้าคัญที่จะน้าไปศึกษาร้านค้าของผู้ค้าส่งย่านประตูน้้าซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรง การศึกษานี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการตลาด
อีกช่องทางหน่ึงในการแข่งขันธุรกิจเส้ือผ้าส้าเร็จรูปค้าส่งแฟชั่น ให้สามารถประกอบธุรกิจให้ประสบความส้าเร็จ และ
ใช้เป็นข้อมูลการขยายธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส้าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้ากรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคคลทั่วไปที่มาซื้อสินค้าในย่านประตูน้้า ทั้งในเดอะแพลทินั่ม 
แฟชั่นมอลล์ ชิบูย่า และตามร้านเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน 
ดังนั้น สามารถค้านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cocharn โดยก้าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ้านวน 384 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามผู้วิจั ยจึงได้
ส้ารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 16 คน รวมเป็น 400 คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เสื้อผ้า หมายถึง ส่ิงที่มนุษย์สวมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
ทางร่างกาย ความสะดวกสบาย ความสุภาพ 
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 เสื้อผ้าแฟชั่น หมายถึง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคจ้านวนมากใน
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ต้องมีกระแสน้า และมีทิศทางที่จะต้องท้าให้ผู้คนยอมรับและบริโภค เสื้อผ้าแฟชั่นผูกพันกับวิถี
ชีวิต (Lifestyle) ของผู้คนทุกระดับท่ัวโลก นับแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง (Marketing mix) ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่กิจการจะต้องใช้
ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย หมายถึง เกี่ยวข้องกันของ 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง 
การจัดจ้าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกัน 
4 อย่าง วัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค (ตลาดเป้าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวสินค้า ราคา การจัดจ้าหน่าย การแจกจ่ายตัวสินค้าและส่งเสริมการตลาด (Boone; & Kurtz. 1989: 9) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนทฤษฎีที่ใช ้ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดสมมตฐิานในการวิจยัเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
แต่ละตัว โดยน้ามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดการวิจัยที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค้าถามที่ออกแบบโดยสอบถามข้อมูลทั่วไปของประชากร แบ่งเป็น 5 ข้อ ประกอบด้วย 
ค้าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบค้าถาม
เพียงค้าตอบเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง 
  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร จ้านวน 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้ค้าถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล 
   ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับความส้าคัญมากที่สุด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งของลูกคา้
ในย่านประตูน้้า กรงุเทพมหานคร ในด้านส่วนประสม
ทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (คุณภาพสินคา้) 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. เพศ (Sex) 
2. อายุ (Age) 
3. ระดับการศกึษา (Education Level) 
4. อาชีพ (Occupation) 
5. รายได้ (Income) 

388



การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2560  24 มีนาคม 2560
  

 

   ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับความส้าคัญมาก 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีระดับความส้าคัญปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับความส้าคัญน้อย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับความส้าคัญน้อยที่สุด 
  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการ ดังนี ้
  2.1 น้าแบบสอบถามไปทดลอง จัดเก็บข้อมูล (Try-out) ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยท้าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน 
  2.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
  2.3 ท้าการประมวลผลวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient, ) (Cronbach. 1951: 299) ซึ่งการจากการท้า (Try-out) ใน

ครั้งนีไ้ด้ค่า  = 0.821 
  2.4 น้าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
  2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า 
กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้าน
ส่งเสริมการตลาด หาค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กับปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาด ท่ีส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ ดังนี ้
   3.1 t-test independent ในการเปรียบเทียบตัวแปรสองกลุ่ม 
   3.2 F test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA Analysis) ในกรณีที่
พบความแตกต่างจะท้าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference (LSD) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการศึกษาการมีส่วนร่วมต่อปัจจัยที่ส้าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ปรากฏผลวิจัย ดังนี ้
 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน สามารถสรุปได้ ดังนี ้
  1. จ้านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงและร้อยละ  
มีอายุระหว่าง 20-40 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา อาชีพ มีอาชีพเกษตร/อ่ืนๆ มีรายได้ต่อเดือน 25,001-50,000 
  2. ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร 
ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมมีความส้าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 และด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 
ตามล้าดับ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ในด้าน 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความส้าคัญ 
1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.59 .25619 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.35 .41071 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 4.51 .30894 มากที่สุด 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.56 .24355 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.50 .30484 มากที่สุด 

 
  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมการตลาด 
   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามเพศ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จ้าแนกอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุต่้ากว่า 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร 
มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง  ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าส้าเร็จรูปค้าส่งในย่าน
ประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่พบความแตกต่าง 
   ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามรายได้ พบว่า ด้ า น ร า ค า  ด้ า น
ส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องการจัดจ้าหน่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร 
ในด้านต่างๆ ผู้วิจัยได้น้าแนวความคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผล โดยเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาที่ได้ ดังนี ้
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจ
ซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า มีแบบเส้ือผ้าให้เลือกหลากหลาย 
มีคุณภาพของเนื้อผ้า มีการออกแบบที่ทันสมัย มีชื่อเสียงของร้านค้าเส้ือผ้าที่ออกแบบมีความทันสมัย  ซึ่งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ รวีวรรณ อ้านวยชัย (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการ
ส่ือสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้ายี่ห้อ OLAY ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนปัจจัยการส่ือสารทางการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับจ้านวนเงินเฉล่ีย
ในการซื้อผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้ายี่ห้อ OLAY 
  2. ด้านราคา จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อ
เส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า เสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งมีความ
เหมาะสมกับราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีการแสดงราคาติดป้ายที่ชัดเจน มีช่องทางการช้าระเงินที่หลากหลาย เช่น 
โอนเงินผ่านธนาคาร จ่ายบัตรเครดิต Paypal เส้ือผ้าราคาถูกว่าซื้อจากที่อื่น ราคาถูกลงเมื่อซื้อจ้านวนมาก ซึ่งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชื้อเส้ือผ้า
แฟชั่นสตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,000-
50,000 บาท แต่ไม่สอดคล้องกันในด้านอาชีพ ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตร/อาชีพอื่นๆ 
  3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า มีการติดต่อส่ังซื้อ
ได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สามารถเลือกดูสินค้าได้จากหลายช่องทาง การติดต่อส่ังซื้อสามารถท้าได้
สะดวกรวดเร็ว มีบริการจัดส่งเมื่อซื้อครั้งละหลายชุด มีการแบ่งหมวดหมู่ของเส้ือผ้าชัดเจน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญญมาตร ยอดเณร (2550) ได้ท้าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อเส้ือผ้า
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการศึกษาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของแฟชั่นปานกลาง รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในเรื่อง
ของแฟชั่นมาก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นิยมอ่านนิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่น แต่ก็ยังมีกลุ่มตัวอย่างจ้านวนน้อย
ที่ไม่อ่านนิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่น 
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า มีการแจกของแถม 
มีการให้ส่วนลด มีการลดราคาเส้ือผ้าที่ตกรุ่น มีบริการส่งฟรีถึงรถหรือส่งที่ Cargo เมื่อซื้อปริมาณมาก มีการให้ส่วนลด 
เมื่อจ่ายเงินสด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐนันท์  มิมะพันธุ์ (2555) ศึกษาเรื่อง 
ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมใน การซื้อเส้ือผ้าบนเว็บไซต์เฟสบุ๊คแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ พิชามญชุ์  
มะลิขาว (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชื้อเส้ือผ้าแฟชั่นสตรีผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค พบว่า 
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พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กับด้านค่าใช้จ่าย ด้านจ้านวนครั้งและด้านจ้านวนชิ้นที่ซื้อในทิศทาง
เดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการน้าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาร้านค้า ดังนี้ 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจ
ซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีปัจจัยที่ส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ มีแบบเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลาย รองลงมาคือ คุณภาของเนื้อผ้า เสื้อผ้า
ที่ออกแบบมีความทันสมัย และมีการตัดเย็บที่ประณีต การมีชื่อเสียงของร้านค้า ตามล้าดับ 
  2. ด้านราคา จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อ
เส้ือผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อค้าถามที่มีปัจจัย
ต่อการตัดสินใจด้านราคามากที่สุด มีการแสดงราคาติดป้ายที่ชัดเจน รองลงมาคือ เส้ือผ้าแฟชั่นค้าส่งมีความเหมาะสม
กับราคาเมื่อเทียบกับคณุภาพคุณภาพ มีช่องทางการช้าระเงินท่ีหลากหลาย เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร จ่ายบัตรเครดิต 
Paypal เส้ือผ้าราคาถูกว่าซื้อจากที่อื่น และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ราคาถูกลงเมื่อซื้อจ้านวนมาก 
  3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นว่ามากที่สุด คือ สามารถเลือกดูสินค้าได้จากหลายช่องทาง รองลงมาคือ มีการติดต่อ
ส่ังซื้อได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต การติดต่อสั่งซื้อสามารถท้าได้สะดวกรวดเร็ว มีการแบ่งหมวดหมู่ของ
เส้ือผ้าชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ มีบริการจัดส่ง เมื่อซื้อครั้งละหลายชุด 
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการให้ส่วนลด รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลด เมื่อจ่ายเงินสด มีการแจกของแถม 
มีการลดราคาเส้ือผ้าที่ตกรุ่น และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ มีบริการจัดส่ง มีบริการส่งฟรีถึงรถหรือส่งที่ Cargo เมื่อ
ซื้อปริมาณมาก 
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NBUS048: ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ ในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ
ลําลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
FACTORS AFFECTING TO THE DECISION MAKING FOR USING COFFEE SHOP SERVICE 
IN THE AREA OF BUNG KHUM PROI, LUM LUK KA DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE 
 
ปฐมพงษ  ภูพาที 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมยศ  อวเกียรติ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบล 
บึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟใน
ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ศึกษาถึงความแตกตางกันของปจจัยในแตละบุคคลที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานคุณภาพสินคา ดานคุณภาพการบริการ และดานอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟ ในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ วิธีการสุม
ตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Custer or Area Sampling) จํานวน 384 คน โดยทําการแจกแบบสอบถาม
ใหกับประชาชนตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม โดย
แบงเปน 3 ตอน คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
สถานภาพสมรส ลักษณะเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความ โดยเปนคําถามแบบปลายเปด (Close-ended question) 
ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ผลการวิจัยพบวา สวนใหญตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน โดยมีปจจัยที่มีสงผล
ตอระดับการตัดสินใจซ้ือสินคามากที่สุด คือ ดานคุณภาพสินคา รองลงมา ดานการบริการ ในขณะที่นอยที่สุด คือ 
ดานความต้ังใจในการซ้ือ เปรียบเทียบปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
คําสําคัญ: รานกาแฟ, การตัดสินใจ 
 
Abstract 
 This study had objectives to study the factors that influence the decision making to use the coffee 
shop service in the area of Bung Kham Proi, Lum Luk Ka District, Pathum Thani comparison of individual 
factors, and difference factors affecting the decision making. Study the relationship between factors and 
product quality, quality of service and etc., which influencing customer satisfaction and decision making. 
The samples used in the research by sampling. The researchers used Cluster or Area Sampling, handing 
out questionnaires to 384 people in the area of Bung Kham Proi, Lum Luk Ka District, Pathum Thani 
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Province. The questionnaire was the tool of the research to collect information divided into three sections; 
respondent’s personal information, including; gender, age, education, occupation and income. A Close-
ended question, checklist survey multiple choice and fill are handing out. The results showed that there 
were 4 most important factors priority that influenced the decision making for using coffee shop service in 
the area of Bung Kham Proi, Lum Luk Ka District, Pathum Thani Province; quality of products, service while 
the intention to buy was a minimal compare the factors that affected the decision making for using a 
coffee shop statistical significant level of .05. 
 
Keywords: Café, Dicition 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จุดเร่ิมตนกาแฟในประเทศไทยมีตนกําเนิดจากที่คนไทยผูซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่ง ช่ือนายดีหมุน 
ไดมีโอกาสไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดนําเมล็ดพันธุกาแฟมาเพาะปลูกที่บาน คือ ตําบล
บานโหนด อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ในป พ.ศ. 2447 ปจจุบันการปลูกกาแฟในภาคใตไดมีการพัฒนาการอยาง
มากมาย สามารถปลูกเปนพืชหลักและทํารายไดใหเกษตรกรเปนอยางดี 
 ปจจุบันรานกาแฟสดมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วอยางเห็นไดชัด จากการที่มีรานกาแฟขนาดใหญไปจนถึง
ขนาดเล็กไปทั่วทุกแหงต้ังแตใจกลางเมืองจนถึงชุมชนขนาดเล็ก เปนเหตุมาจากการที่มีผูบริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้น  
ในปจจุบันการแขงขันรานกาแฟไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทั้งในดานสินคาและบริการ เชน มีเคร่ืองด่ืมชาและเคร่ืองด่ืม
อื่นๆ ใหเลือกมากมาย มีอาหารใหทานคูกับกาแฟหรือเคร่ืองด่ืมอื่นๆ เชน ขนมเคก แซนวิช ขนมปง หรือคุกก้ี และปจจัย
ที่สําคัญที่ผูบริโภคปจจุบันเลือกเขารานกาแฟเปนอันดับแรก คือ การตกแตงราน ที่บางรานดูเรียบงาย แตทันสมัย หรือ
บางรานจะเปนตกแตงใหเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เหมาะแกการจดจํา ซ่ึงทําใหรานกาแฟมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น 
จะเห็นไดการประกอบกิจการรานกาแฟนั้นจะดําเนินการไดในหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 อยางไรก็ตาม รานกาแฟ ถือเปนที่มีการเติบโตและรายไดที่นาสนใจมากหนึ่งเพราะตลาดรวมยังขยายตัว
ไดอีกมากขณะที่ตนทุนและคาใชจายหมุนเวียนในแตละวันไมสูงนัก เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญจะใชวัตถุดิบภายใน 
ประเทศเปนหลัก รานกาแฟถือเปนขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่นาสนใจและนาจะไดรับการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง ถึงแมรานกาแฟในปจจุบันจะมีการแขงขันที่รุนแรง แตยังมีฐานลูกคารองรับอีกมาก ทําใหผูที่ประกอบการเกา 
และรายใหมที่จะทํารานกาแฟจะตองคํานึงถึงการพัฒนากลยุทธที่จะสามารถดึงดูดความตองการของฐานลูกคาที่ยัง
รองรับอยูใหไดมากที่สุด ดังนั้น ผูศึกษาจึงเลงเห็นความสําคัญของการพัฒนารานกาแฟใหประสบความสําเร็จสูงสุด 
ไมวาจะเปนปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน กลยุทธตางๆ ที่จะมาเปนแนวทางในการพัฒนารานกาแฟ 
 โดยการศึกษานี้ จะเปนการศึกษาเฉพาะในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื่องจาก
เปนเขตที่อยูอาศัยของผูทําการศึกษา และมีความคิดที่สนใจในประเภทนี้ อีกทั้งในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธาน ีรานกาแฟมีหลายรูปแบบ หลายประเภท และมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง เนื่องจากเปนแหลงชุมชน
ที่มีโรงงานต้ังเยอะ มีสถานที่ราชการ ทําใหมีพนักงาน ขาราชการ นักเรียน พักอาศัยอยูจํานวนมาก ซ่ึงถือเปนตลาด
กลุมเปาหมายของรานกาแฟดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่ใชบริการรานกาแฟในตําบล
บึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธและเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่ใชบริการราน
กาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีการศกึษาวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชากรในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใชวิธีเปดตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 
1970) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 384 คน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขต ดังนี้ 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา จะศึกษาอิทธิพลของคุณภาพสินคา คุณภาพการบริการคุณคาที่ไดรับ ความ
พึงพอใจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
  2. ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยจะศึกษาและรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรในตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 ตัวอยาง 
  3. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาวิจัยในเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2559 
 ประชากรที่ใชในการทาํวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้จะใชกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ซ่ึงมีประชากรหลายลานคนอาศัยอยู ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนที่เคยไปใชบริการรานกาแฟมาแลว 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทาํวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธาน ีที่เคยใชบริการรานกาแฟ ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
    1.1.1 เพศ 
    1.1.2 อายุ 
    1.1.3 การศึกษา 
    1.1.4 อาชีพ 
    1.1.5 รายไดตอเดือน 
   1.2 ปจจัยทางการตลาด 
    1.2.1 ดานคุณภาพสินคา 
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    1.2.2 ดานบริการ 
    1.2.3 ดานความพึงพอใจ 
    1.2.4 ความต้ังใจในการซ้ือ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 การตัดสินใจเลือกใชรานกาแฟ ประกอบดวย 
    2.1.1 ความถ่ีในการเขามาใชบริการรานกาแฟ 
    2.1.2 ประเภทของเคร่ืองด่ืมที่เลือกบริโภค 
    2.1.3 สถานที่ที่เลือกใชบริการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนทฤษฎีที่ใช ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรใน
แตละตัวแปร โดยนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัยที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่แตกตางกัน 
 2. ปจจัยทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟของผูบริโภคในตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟของ
ผูบริโภคในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 
1. ความถ่ีในการเขามาใชบริการรานกาแฟ 
2. ประเภทของเคร่ืองด่ืมที่เลือกบริโภค 
3. สถานที่ที่เลือกใชบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ (Sex) 
2. อายุ (Age) 
3. ระดับการศึกษา (Education Level) 
4. อาชีพ (Occupation) 
5. รายได (Income) 
6. สถานภาพ (Status) 

ปจจัยทางการตลาด 
1. ดานคุณภาพสินคา (Product Quality) 
2. ดานการบริการ (Service Quality) 
3. ดานความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 
4. ความต้ังใจในการซ้ือ (Purchase Intention) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
  ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 ตอน คือ 
   ตอนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน สถานภาพสมรส ลักษณะเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความ โดยเปนคําถามแบบปลายเปด (Close-ended 
question) ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
   ตอนที ่2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 4 ดาน คือ ดานคุณภาพสินคา ดานการบริการ ดานความ
พึงพอใจ ดานการตัดสินใจ โดยแบบสอบถามที่ใชเปนชนิดเลือกตอบ ลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 
ตามแบบของไลเคิรท (Likert’s scale) มีทั้งหมด 5 ระดับ แตละระดับใหน้ําหนักคะแนน ดังนี้ 
    ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ คะแนน 
     ความสําคัญมากที่สุด 5 
     ความสําคัญมาก 4 
     ความสําคัญปานกลาง 3 
     ความสําคัญนอย 2 
     ความสําคัญนอยที่สุด 1 
    โดยคํานวณชวงหางระหวางช้ันตามหลักการหาคาพิสัย ซ่ึงจะไดชวงหางของแตละระดับช้ัน
เทากับ 0.80 
 

พิสัย = (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด)/จํานวนช้ัน 
 

( )5-1
 = 0.80

5
 

 

     1.00-1.80 หมายถึง ความสําคัญนอยที่สุด 
     1.81-2.60 หมายถึง ความสําคัญนอย 
     2.61-3.40 หมายถึง ความสําคัญปานกลาง 
     3.41-4.20 หมายถึง ความสําคัญมาก 
     4.21-5.00 หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด 
   ตอนที ่3 การตัดสินใจเลือกใชบริการ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความโดยเปนคําถาม
แบบปลายเปด (Close-ended question) ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
   ตอนที ่4 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของลูกคา เปนแบบสอบถามปลายเปด 
 การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
โดยใชวิธีทางสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
   1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที ่1 ซ่ึงถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมาหา
คาเฉล่ีย (mean) คารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง 
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   2. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบลิเคอรท (Likert’s 
Scales) ในการวัดระดับความสําคัญซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน 5 หมายความวา มีความสําคัญมากที่สุด 
     ระดับคะแนน 4 หมายความวา มีความสําคัญมาก 
     ระดับคะแนน 3 หมายความวา มีความสําคัญปานกลาง 
     ระดับคะแนน 2 หมายความวา มีความสําคัญนอย 
     ระดับคะแนน 1 หมายความวา มีความสําคัญนอยที่สุด 
    ในแบบสอบถามเกณฑคาเฉล่ียที่ใชในการอภิปรายผลการวิจัยมีการคํานวณความกวางของ
อันตรภาคช้ัน ดังนี้ 
 

     สูตรความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 
                    จํานวนช้ัน 

     ( )5-1
5

 = 0.80 

     = 0.80 
 

    เกณฑการประเมินคาวัดระดับความสําคัญในการใชบริการนวดแผนไทย มีอยู 5 ระดับ การแปล
ความหมายคาเฉล่ียที่ไดจากแบบสอบการวัดความสําคัญ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน 4.21-5.00 คะแนน หมายความวา มีความสําคัญในระดับมากที่สุด 
    ระดับคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายความวา มีความสําคัญในระดับมาก 
    ระดับคะแนน 2.61-3.40 คะแนน หมายความวา มีความสําคัญในระดับปานกลาง 
    ระดับคะแนน 1.81-2.60 คะแนน หมายความวา มีความสําคัญในระดับนอย 
    ระดับคะแนน 1.00-1.80 คะแนน หมายความวา มีความสําคัญในระดับนอยที่สุด 
   3. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมรานกาแฟ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ไดแก ความถ่ีในการเขามาใชบริการรานกาแฟ ประเภทของเคร่ืองด่ืมที่เลือกบริโภค สถานที่ที่เลือกใชบริการ 
 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
  ภายหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามไดครบตามจํานวนแลว ผูศึกษาจะไดนําแบบสอบถาม
ทุกฉบับ มาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ดังนี้ 
   1. วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
   2. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน ใชสถิติดังนี้ 
    เปรียบเทียบปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
สถานภาพสมรส โดยใชระดับนัยสําคัญที่ .05 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบ ใชการทดสอบคาที t-test และกลุมตัวอยาง
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ต้ังแต 3 กลุม ขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว f-test (ANOVA) กรณีที่มีความแตกตางจะทดสอบรายคู
ตามวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการศึกษาการมีสวนรวมตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟ ในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปรากฏผลวิจัย ดังนี้ 
  ตอนที ่1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถามในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธาน ีมีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต้ังแต 36-45 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพนักงานบริษัท 
เอกชน มีรายไดตอเดือน 15,000-25,000 บาท และสวนใหญสถานภาพสมรส 
  ตอนที ่2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับประชาชนตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
กาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา ทั้ง 4 ดาน มีดังนี ้
   1. ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียในระดับมาก ทั้ง 
4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานคุณภาพสินคา 
    1.1 ดานคุณภาพสินคา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับปจจัยที่มีสงผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ ใชวัตถุดิบที่ไดคุณภาพ 
    1.2 ดานการบริการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับปจจัยที่มีสงผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ พนักงานมีความเช่ียวชาญในการบริการ 
    1.3 ดานความพึงพอใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับปจจัยที่มีสงผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ รูสึกพึงพอใจเม่ือเขาไปใชบริการรานกาแฟทุกคร้ัง 
    1.4 ดานความต้ังใจในการซ้ือ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับปจจัยที่มีสงผลตอ
การมากที่สุด คือ ทานใชบริการรานกาแฟอยูเปนประจํา 
   2. เม่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา ความคิดเห็นดานคุณภาพสินคา ดานการบริการ ดานความพึงพอใจ ดาน
ความต้ังใจในการซ้ือ ไมพบความแตกตาง * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.1 ปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามอายุ พบวา อายุที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน 
    2.2 ปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน 
    2.3 ปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามอาชีพที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน 
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    2.4 ปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามรายไดที่แตกตางกันไมสงผลตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน 
    2.5 ปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ 
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสถานภาพสมรสที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 
  1. ดานคุณภาพสินคา โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นของประชาชนมีปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานคุณภาพสินคา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยขอคําถามที่สงผลตอการการตัดสินใจมากที่สุด คือ ใชวัตถุดิบที่ไดคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอกาแฟสดจากรานกาแฟสดในเขตบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของ ประวิน  
แสงศรัณย (2550) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด คือ เร่ืองรสชาติ ความหอมของกาแฟ 
และความสะอาดของรานกาแฟ ดังนั้น ผูประกอบการรานกาแฟควรใหความสําคัญในสองเร่ืองนี้ใหมากเชนกัน คือ 
ตองรักษารสชาติและความหอมของรานกาแฟใหไดมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดของรานกาแฟรวมถึงอุปกรณการชงกาแฟดวย 
  2. ดานการบริการ โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นของประชาชนมีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ 
โดยขอคําถามที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ พนักงานมีความเช่ียวชาญในการบริการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
เร่ือง ปจจัยที่มีที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของ ณัฐวรรณ  ศิริพันธพิริยะ (2556) การตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟ เกิดจากปจจัย คือ คุณภาพสินคา คุณภาพบริการ คุณคาที่ลูกคาไดรับ และความพึงพอใจของลูกคา 
  3. ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นของประชาชนมีปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานความพึงพอใจ พบวาใน
ภาพรวมอยูในระดับ โดยขอคําถามที่สงผลตอการการตัดสินใจมีความคิดเห็นวามากที่สุด คือ รูสึกพึงพอใจเม่ือเขาไป
ใชบริการรานกาแฟทุกคร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ ไพลิน  บรรพโต (2556) พบวา 
เหตุผลสวนใหญที่ผูบริโภคเขาใชรานกาแฟสด คือ ใชเปนสถานที่พบ และคอยเพื่อน 
  4. ดานความต้ังใจในการซ้ือ โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นของประชาชนมีปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานความต้ังใจในการซ้ือ 
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอคําถามที่สงผลตอการตัดสินใจมากที่สุด คือ ทานใชบริการรานกาแฟอยูเปน
ประจํา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามรานกาแฟพรีเม่ียม
บนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน ของ กมลรัตน  โรจนเรืองรัตน (2550) ผลการวิจัยพบวา เหตุผลนิยมใชบริการ
รานกาแฟพรีเม่ียมมากที่สุด คือ ตองการเขาไปด่ืมกาแฟเปนหลัก รูปแบบการเลือกใชบริการรานกาแฟพรีเม่ียมสวนใหญ 
คือ เลือกใชบริการแบบนั่งที่ราน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
  1. คุณภาพของสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภคในระดับสูง ดังนั้น สินคาที่จําหนาย
ตองมีรสชาติดี และมีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย 
  2. คุณภาพดานการบริการ คือ พนักงานมีความเปนมิตร ย้ิมแยมแจมใส และมีความเต็มใจในการ
ใหบริการ เปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคตัดสินในเลือกใชบริการ และกลับมาใชบริการซํ้า ถามีโอกาส 
  3. มาตรฐานของการชงกาแฟในแตละคร้ังตองเปนมาตรฐานเดียวกัน รสชาติตองไมผิดเพี้ยนไปจากเดิม 
เคร่ืองชงกาแฟตองเปนเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน และพนักงานที่ชงกาแฟตองเปนผูที่มีความรูในเร่ืองกาแฟเปนอยางดี 
  4. ราคากาแฟที่สูงเกินไป ทําใหลูกคาที่มีรายไดเฉล่ียไมมาก ไมสามารถซ้ือไดบอย ดังนั้น ควรต้ังราคา
ที่ไมสูงเกินไป เพื่อดึงดูดกลุมลูกคาที่มีรายไดเฉล่ียไมมากนัก 
  5. วัตถุประสงคในการใชบริการรานกาแฟของผูบริโภคจะมาใชเพื่อเปนสถานที่พักผอน อานหนังสือ 
หรือนั่งทํางาน ดังนั้น รานกาแฟควรจัดสถานที่ใหเหมาะสม บรรยากาศในรานมีความสงบ อีกทั้งควรมีบริการเสริมอื่นๆ 
เชน อินเทอรเน็ตไรสาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา 
 ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอไป 
  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเร่ืองการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ โดยใชการศึกษาจากบทวิจัยใน
ดานรานอาหารและเคร่ืองด่ืมเร่ืองอื่นๆ มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ใหเกิดความครอบคลุมในระดับหนึ่ง ซ่ึงหาก
ตองการผลวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้น การออกแบบสอบถามควรมีความละเอียดมากกวานี้ เพราะการออกแบบสอบถาม
ที่ดีนั้น จะสามารถทําใหไดรับคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้น และควรจะมีการวิจัยดวยวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการ
ทําแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ การทําเปนกลุม และทําวิจัยโดยเพิ่มปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของเขาไปอีก เชน สวนประสม
ทางการตลาด และอื่นๆ อันจะทําใหผลการวิจัยมีความครอบคลุมมากขึ้น ซ่ึงทุกตัวแปรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟ 
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NBUS049: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE STAFFS OF THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC 
COMPANY LIMITED 
 
กมลชนก  วิเศษะภูติ 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  ดีประเสริฐ 2 
1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับทักษะการท างานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) 2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานคลังสินค้า จ านวน 265 คน สถิติ
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (ANOVA and Correlations analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า เมื่อสรุปเป็นรายด้าน คือ 1.1) 
ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน คือ การมีระดับความเชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่ 

วิธีการท างานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก (X = 3.79) 1.2) ด้านความความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ส่วนกลาง คือ การมีความเชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า อยู่ในระดับมาก (X = 3.55) 1.3) 
ด้านทักษะการให้ค าปรึกษาค าแนะน าเพื่อปฏิบัติงาน คือ การมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

คลังสินค้า อยู่ในระดับมาก (X = 3.94) 1.4) ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน คือ การมีความรู้ ความช านาญ 

ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก (X = 3.84) 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
คลังสินค้าของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อสรุปเป็นรายด้าน คือ 2.1) ด้านความพร้อมของสินค้า 

คือ สามารถให้บริการตรวจแยกชนิดของสินค้าได้ตามก าหนดเวลา อยู่ในระดับมาก (X = 4.02) 2.2) ด้านการปฏิบัติการ 
คือ ความรวดเร็วในขั้นตอนการเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสินค้าที่

เข้ารับบริการ อยู่ในระดับมาก (X = 3.71) 2.3) ด้านการควบคุมเอกสาร คือ ความถูกต้องของเอกสารเพื่อยื่นใบขน

สินค้าออก และความถูกต้องของเอกสารเพื่อการประเมินอากร อยู่ในระดับมาก (X = 4.25) 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน พนักงานคลังสินค้า 
 
Abstract 
 The objective of this study were to investigate 1) The skills of the cargo employee of Thai 
Airways International Public Company Limited. And 2) The performance of the cargo employee of Thai 
Airways International Public Company Limited. The questionnaire by the sample 265 people, the statistical 
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methods used to analyze data were frequency percentage. The average Standard Deviation The 
hypothesis was tested using ANOVA and Correlations. 
 The study found that 1) The skills of the cargo employee of Thai Airways International Public 
Company Limited. Found 1.1) The understanding of the purpose of the operation. Is to have the expertise 
to explain their roles. How to work in warehouse At a high level (3.79), 1.2) and the ability to access global 
resources. Is an expert in documenting invoices for goods transport at a high level (3.55), 1.3) skills 
consultancy advice to practitioners is to have expertise about the practical steps in the warehouse at a 
high level (3.94), 1.4) and operational planning skills. Is to have knowledge and expertise in the use of 
tools. Equipment in the warehouse at a high level (3.84), 2) the performance of the staff, warehouse staff, 
Thai Airways International Public Company Limited. 2.1), the availability of goods. Is able to provide a separate 
examination of the goods on time at a high level (4.02), 2.2) operations. In the process of preparing the 
certificate of incorporation. To be completely accurate product service at a high level (3.71), 2.3), and 
document control. The accuracy of documents submitted to the Declaration. And the validity of the 
document for assessing duties at a high level (4.25). 
 
Keywords: The Efficiency, Operation, Warehouse staffs 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมสายการบินพาณิชย์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
อากาศยานและการเติบโตในภาคธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบิน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อุตสาหกรรมการบินทหาร
และอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ (ไชยยศ  ไชยมั่นคง. 2554: 185) ในส่วนของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ หัวใจส าคัญ 
คือ การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นกลไกลในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคิดเป็นร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพิ่มอัตราการจ้างงานของ
อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8 (เว็บไซต์.mgts.lpru.ac.th. Dec 20, 2015) จากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจการบินจ าเป็นต้องปรับระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้
มีความพร้อมทันต่อการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนของธุรกิจการบิน ในปี 2556 เป็นปีที่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้รับโอกาสก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ส่วนธุรกิจการบินอาเซียนก็มีการ
ขยายตัวของธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยปี 2556 มีจ านวนเที่ยวบิน ท าการบิน
ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักและรองของประเทศ รวมทั้งส้ิน 
440,178 เที่ยวบิน (เว็บไซต์.uasean.com. Dec 20, 2015) การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นภารกิจหนึ่งของ 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยเป็นอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายคลังสินค้า ส่วนอาคารคลังสินค้า 
เป็นส่วนที่ส าคัญในกระบวนการขนส่ง โดยมีจุดศูนย์รวมส าหรับท าการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ อยู่ที่ท่าอากาศยาน 5 แห่ง 
คือ 1) คลังสินค้าท่าอากาศยานกรุงเทพ 2) คลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 3) คลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงราย 
4) คลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต และ 5) คลังสินค้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน). 
2556: 23) 
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 จากความเป็นมาและความส าคัญ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่ต้องใช้บริการจากบริษัท การบินไทย จ ากัด  
(มหาชน) ในการเป็นผู้ด าเนินการคลังสินค้า พบว่า การปฏิบัติงานในส่วนคลังสินค้ามีความล่าช้าอันเกิดจากความไม่เข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าของสายการบินโดย มีความผิดพลาดเกี่ยวกับน้ าหนัก ขนาดบรรจุ ของสินค้า 
รวมทั้งการระบุเอกสารการขนส่ง (รายงานบันทึกการประชุมส านักงานสายการบินการูด้า. 2556) จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย
มีความสนใจท าการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อน าข้อมูลมาน ามาพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการท างานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ด้านทักษะการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าเพื่อปฏิบัติงาน ด้านทักษะ
การวางแผนการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความพร้อมของสินค้า ด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านการควบคุมเอกสาร 
 พนักงานคลังสินค้าของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) หมายถึง พนักงานประจ าที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนคลังสินค้าของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 การปฏิบัติงาน หมายถึง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ของพนักงานคลังสินค้าของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ด้านทักษะการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าเพื่อปฏิบัติงาน 
และด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพร้อมของสินค้า ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิภาพการควบคุมเอกสาร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ศึกษายึดหลักทฤษฎีประสิทธิภาพ Harrington emerson. 1918 และแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการของ อนุศักดิ์  ฉ่ินไพศาล (2558) มาสังเคราะห์สร้างเป็นกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของพนักงานคลังสินคา้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
850 คน (ที่มาของข้อมูลฝ่ายคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน). เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556) โดยใช้ตาราง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie; & Morgan (1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 265 คน และเทคนิคการ
สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรใช้การสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งโครงสร้าง ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ตอนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าของพนักงาน 
  2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ มีดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาค้นคว้าจาก วรรณกรรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถาม และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า ตรวจสอบ 
และปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน า 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  ผู้วิจัย น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง โดยการหาค่าดัชนีสอดคล้อง 
(Item Objective Congruence Index หรือ IOC) พบว่า ได้ค่า IOC = 1.00 และน าไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้วยค่า

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
1. ความพร้อมของสินค้า 
2. การปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมเอกสาร 

ระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
1. ความเขา้ใจในวัตถุประสงค์เปา้หมายการปฏิบัติงาน 
2. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง 
3. ทักษะการใหค้ าปรึกษา ค าแนะน าเพื่อปฏิบัติงาน 
4. ทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. อาย ุ
2. สถานภาพ 
3. ระดับการศกึษา 
4. ประสบการณ์ท างาน 
5. ต าแหน่งงาน 
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สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ 0.950 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงท าการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จนครบจ านวน 265 คน ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยลักษณะการศึกษาเป็นแบบการส ารวจเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึงด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลขั้นต้นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 265 คน และเก็บคืนมาท าการประมวลผลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559-ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
   พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 
40.00 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 70.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.90 มีประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 
6-10 ปี ร้อยละ 44.90 และด ารงต าแหน่งงานระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 50.60 
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  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 
ตาราง 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

การปฏิบัติงาน 
(n = 265) 

ด้านความเขา้ใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
1. มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่ วิธกีารท างานในคลังสินค้า 3.79 0.89 มาก 
2. มีความเชี่ยวชาญในการศกึษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 3.55 0.93 มาก 

3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบเทคโนโลยีในการท างาน 3.58 0.89 มาก 
4. มีความเชี่ยวชาญในการการตรวจสินค้าเพื่อออกใบน าส่งสินคา้ 3.77 0.86 มาก 
5. มีความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาข้อก าหนด กฎหมายการน าส่งสินค้า 
ข้ามชาต ิ 3.69 0.95 มาก 

เฉล่ีย 3.68 0.83 มาก 

 

 ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68, S.D. = 

0.83) โดยมีระดับความเชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่ วิธีการท างานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, 
S.D. = 0.89) เป็นล าดับแรกและมีระดับความเชี่ยวชาญในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.93) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตาราง 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ส่วนกลาง 
(n = 265) 

ด้านความสามารถเข้าถงึแหล่งขอ้มูลส่วนกลาง X  S.D. แปลผล 
1. ด้านความเชีย่วชาญในการเขา้สู่ระบบศุลกากรอเิล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร 3.32 0.78 ปานกลาง 
2. ด้านความเชีย่วชาญในการบันทึกข้อมูลใบก ากับการขนยา้ยสินค้า (Cargo 

permit) 3.55 0.98 มาก 
3. ด้านความเชีย่วชาญในการบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินคา้ (Invoice) 3.44 0.82 มาก 
4. ด้านความเชีย่วชาญในการบันทึกข้อมูล ใบก ากับการขนยา้ยสินค้า (Cargo 

permit) ที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green line) 3.45 1.01 มาก 
5. ด้านความเชีย่วชาญในการบันทึกข้อมูล ใบก ากับการขนยา้ยสินค้า (Cargo 

permit) ที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red line) 3.50 1.06 มาก 
เฉล่ีย 3.45 0.87 มาก 
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 ด้านความความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.45, S.D. = 

0.87) โดยมีความเชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า (Cargo permit) อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, 
S.D. = 0.98) เป็นล าดับแรกและมีความเชี่ยวชาญในการเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = 0.78) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตาราง 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า  ด้านทักษะการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า

เพื่อปฏิบัติงาน 
(n = 265) 

ด้านทักษะการให้ค าปรึกษาค าแนะน าเพื่อปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า 3.94 0.88 มาก 
2. ด้านการแก้ปัญหาระหวา่งการปฏิบัติงานในคลังสินคา้ 3.59 1.04 มาก 
3. ด้านการจัดการเอกสารเพื่อการให้บริการลูกคา้ 3.68 0.78 มาก 
4. ด้านข้อกฎหมายการน าส่งสินค้าระหวา่งประเทศ 3.49 1.07 มาก 
5. ด้านการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการน าส่งสินค้า 
ในคลังสินคา้ 3.63 0.83 มาก 

เฉล่ีย 3.67 0.81 มาก 

 

 ด้านทักษะการให้ค าปรึกษาค าแนะน าเพื่อปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.81) 

โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.88) เป็นล าดับ

แรกและมีความเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายการน าส่งสินค้าระหว่างประเทศ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D. = 1.07) 
เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตาราง 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน 

(n = 265) 

ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
1. ระดับความรู้ ความช านาญดา้นการใช้เครื่องมือ อุปกรณใ์นคลังสินค้า 3.84 0.60 มาก 
2. ระดับความรู้ ความช านาญดา้นการติดต่อประสานงานในคลังสนิค้า 3.74 0.80 มาก 
3. ระดับความรู้ ความช านาญดา้นแนวคิด การตัดสินใจบริหารจัดการสินค้า 
ในคลังสินคา้ 3.66 0.72 มาก 

4. ระดับความรู้ ความช านาญดา้นการขจดัความขดัแย้ง 3.59 0.83 มาก 
5. ระดับความรู้ ความช านาญดา้นการจัดการสินคา้ เพื่อความส าเร็จตาม
แผนการปฏิบัติงาน 3.75 0.83 มาก 

เฉล่ีย 3.72 0.65 มาก 
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 ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.65) โดยมีความรู้ 

ความช านาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.60) เป็นล าดับแรก 

และมีความรู้ ความช านาญด้านการขจัดความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.83) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
  ตอนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าของพนักงาน บริษัท  
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ด้านความพร้อมของสินค้า ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการควบคุมเอกสาร 
 
ตาราง 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความพร้อมของสินค้า 

(n = 265) 

ด้านความพร้อมของสินคา้ X  S.D. แปลผล 
1. สามารถให้บริการตรวจแยกชนิดของสินคา้ได้ตามก าหนดเวลา 4.02 0.77 มาก 
2. สามารถให้บริการตรวจแยกขนาดน้ าหนกัสินค้าต่อหนว่ย ได้ตามก าหนดเวลา 3.97 0.77 มาก 
3. สามารถตรวจขนาดบรรจุของสินค้าต่อหน่วยได้ตามก าหนดเวลา 3.94 0.82 มาก 
4. สามารถน าส่งเอกสารเพื่อการแสดงคุณลักษณะสินคา้เพื่อการส่งออกได้ตาม
ก าหนดเวลา 3.96 0.81 มาก 

5. สามารถน าส่งเอกสารเพื่อการแสดงผลการตรวจคณุลักษณะสินค้าได้ตาม
ก าหนดเวลา 3.95 0.77 มาก 

เฉล่ีย 3.97 0.75 มาก 

 

 ด้านความพร้อมของสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.75) คือ สามารถให้บริการตรวจ

แยกชนิดของสินค้าได้ตามก าหนดเวลา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.77) เป็นล าดับแรกและสามารถตรวจ

ขนาดบรรจุของสินค้าต่อหน่วยได้ตามก าหนดเวลา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.82) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตาราง 6 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านการปฏิบัติงาน 

(n = 265) 

ด้านการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
1. มีความรวดเรว็ในขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของสินค้า 3.64 0.51 มาก 
2. มีความรวดเรว็ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นใบขนสินคา้ออก 3.69 0.49 มาก 
3. มีความรวดเรว็ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและประเมินอากร 3.60 0.64 มาก 
4. มีความรวดเรว็ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารสัญญาซื้อขาย หรือค าส่ังซื้อ 3.67 0.62 มาก 
5. มีความรวดเรว็ในขั้นตอนการเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบยีนบริษัท ให้มี
ความครบถว้น ถูกต้อง ตรงกับสินค้าที่เขา้รับบริการ 3.71 0.61 มาก 

เฉล่ีย 3.66 0.52 มาก 
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 ด้านการปฏิบัติการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.52) คือ ความรวดเร็วในขั้นตอนการ
เตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสินค้าที่เข้ารับบริการ อยู่ในระดับมาก 

( X = 3.71, S.D. = 0.61) เป็นล าดับแรก และความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและประเมินอากร อยู่ใน

ระดับมาก ( X = 3. 60, S.D. = 0.64) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตาราง 7 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านการควบคุมเอกสาร 

(n = 265) 

ด้านการควบคุมเอกสาร X  S.D. แปลผล 
1. มีความถกูต้องของเอกสารเพือ่ยื่นใบขนสินค้าออก 4.25 0.68 มาก 
2. มีความถกูต้องของเอกสารเพือ่การประเมินอากร 4.25 0.68 มาก 
3. มีความถกูต้องของเอกสารสัญญาซื้อขาย หรือค าส่ังซื้อ 4.15 0.73 มาก 
4. มีความถกูต้องของหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 4.08 0.69 มาก 
5. มีความถกูต้องของเอกสารการตรวจสินคา้ของคลังสินค้าการบินไทย 4.19 0.71 มาก 

เฉล่ีย 4.18 0.66 มาก 

 

 ด้านการควบคุมเอกสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.66) คือ ความถูกต้องของเอกสาร

เพื่อยื่นใบขนสินค้าออก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.68) และความถูกต้องของเอกสารเพื่อการประเมินอากร 

อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.68) เป็นล าดับแรก เท่าๆ กัน และความถูกต้องของหนังสือรับรองการจดทะเบียน

บริษัท อยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.69) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ครั้งนี ้ผู้วิจัยท าการศึกษาผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและน ามาใช้เพื่อการสนับสนุนข้อค้นพบเพื่อยืนยันความส าคัญที่ค้นพบโดยอ้างความสอดคล้องและ
สังเคราะห์แนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อการอภิปราย ดังนี ้
 ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
  1. ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีระดับความ

เชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่ วิธีการท างานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และมีระดับความ

เชี่ยวชาญในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธนิษฐา  ชีวพัฒนพันธุ์ (2555) พบว่า การพัฒนาความรู้ท าให้บุคลากรในส่วนงานคลังเกี่ยวกับระบบ
การจัดการคลัง และระบบการรายงาน โดยบุคลากรสามารถบันทึกข้อมูล การจัดท าทะเบียน ลงในโปรแกรมส าเร็จรูป
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้ระดับมาก กล่าวคือ การที่พนักงานในส่วนคลังมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การจัดการ การตรวจสอบ การค้นหาเอกสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สะดวก รวดเร็วและสามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการได้รวดเร็วถูกต้องจะท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการของคลังสินค้ามีประสิทธิภาพระดับมากเช่นกัน 
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  2. ด้านความความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีความ

เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลใบก ากับการขนย้ายสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) และมีความเชี่ยวชาญในการ

เข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32) สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริพล  
ศิริทรัพย์ (2557) พบว่า ระบบงานคลังพัสดุส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศต้องปรับรูปแบบด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษาพัสดุ ข้อมูลการเบิกจ่าย การก าหนดที่เก็บพัสดุโดย
ระบบบาร์โค๊ดรวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล 
เอกสาร เพื่อยืนยันจ านวน ปริมาณแหล่งที่มาและที่ไปของพัสดุ เป็นเหตุให้กลไกส าคัญ คือ ความสามารถของพนักงาน
ในการเข้าหาแหล่งข้อมูลท่ีถูกช่องทางอันเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่เพื่อการใช้งาน 
  3. ด้านทักษะการให้ค าปรึกษาค าแนะน าเพื่อปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) และมีความเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายการน าส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49) สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ (2555) 
พบว่า การพัฒนาความรู้ท าให้บุคลากรในส่วนงานคลังให้มีความรู้ในระบบการจัดการคลัง และระบบการรายงานระดับ
มาก โดยบุคลากรสามารถบันทึกข้อมูล การจัดท าทะเบียน ลงในโปรแกรมส าเร็จรูปและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานได้ระดับมาก กล่าวคือ การที่พนักงานในส่วนคลังมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ การตรวจสอบ การค้นหา
เอกสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สะดวก รวดเร็วและสามารถให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการได้รวดเร็วถูกต้องจะท าให้
ประสิทธิภาพการให้บริการของคลังสินค้ามีประสิทธิภาพระดับมากที่ได้มาจากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรม
และปฏิบัติเช่นกัน 
  4. ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีความรู้ ความช านาญด้านการ

ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) และมีความรู้ ความช านาญด้านการขจัดความขัดแย้ง 

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาณุวัฒน์  สายอุลล (2556) พบว่า พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
การจัดการส่ิงแวดล้อมระดับมาก โดยทัศคติที่ให้ความส าคัญ คือ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการ 2) การจัดการระบบ
วัตถุดิบ 3) การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง และ 4) การจัดการกิจการทางสังคมแวดล้อม อันเกิดจากการได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการและเป้าประสงค์ของการจัดการคลังสินค้าสีเขียว กล่าวคือ การท่ีพนักงานคลังสินค้าได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานท าให้สามารถอธิบาย ให้ค าแนะน าส าหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งความสามารถใน
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติงานท่ีถูกต้องรวดเร็ว 
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า 
  1. ด้านความพร้อมของสินค้า พบว่า พนักงานคลังสินค้า สามารถให้บริการตรวจแยกชนิดของสินค้า

ได้ตามก าหนดเวลา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) และสามารถตรวจขนาดบรรจุของสินค้าต่อหน่วยได้ตามก าหนดเวลา 

อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) สอดคล้องกับแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิญญา  ไกรส าโรง (2555) พบว่า การ
พิจารณาจัดเก็บสินค้าปัจจัยส าคัญของการคัดแยก คือ ขั้นตอนการรับ การจัดกลุ่มสินค้า การออกรายงานการน าออก
สินค้าและการตรวจเช็คสินค้าก่อนการขนขึ้นรถขนส่ง โดยความสามารถในด้านการจัดกลุ่มสินค้า การออกรายงาน
การน าออกสินค้าและการตรวจเช็คสินค้าก่อนการขนขึ้นรถขนส่ง สามารถลดเวลาความล่าช้าในภาพรวมลงได้ ร้อยละ 
27 เมื่อเทียบกับวิธีการท างานแบบเก่าของโรงงาน กล่าวคือ การท่ีพนักงานมีความสามารถในการจัดการ บันทึกและ
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บริหารเอกสารได้รวดเร็วจะท าให้ผลการให้บริการแก่ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเนื่องจากมีการบันทึก
ข้อมูลเป็นระบบที่สืบกลับได้ตลอดเวลา 
  2. ด้านการปฏิบัติการ พบว่า พนักงานคลังสินค้า มีความรวดเร็วในขั้นตอนการเตรียมหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนบริษัท ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสินค้าที่เข้ารับบริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) และ

ความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและประเมินอากร อยู่ในระดับมาก ( X = 3. 60) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อภิญญา  ไกรส าโรง (2555) พบว่า การจัดการจัดเก็บสินค้าด้วยการคัดแยก การบันทึกเอกสารการรับ การจัดกลุ่ม
สินค้า การออกรายงานการน าออกสินค้าและการตรวจเช็คสินค้าก่อนการขนขึ้นรถขนส่ง สามารถลดเวลาความล่าช้า
ในภาพรวมลงได้ ร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับวิธีการท างานแบบเก่นของโรงงาน กล่าวคือ การที่พนักงานมีความสามารถ
ในการจัดการ บันทึกและบริหารเอกสารได้รวดเร็วจะท าให้ผลการให้บริการแก่ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลเป็นระบบท่ีสืบกลับได้ตลอดเวลาเช่นกัน 
  3. ด้านการควบคุมเอกสาร พบว่า พนักงานคลังสินค้า มีความถูกต้องของเอกสารเพื่อยื่นใบขน

สินค้าออกและความถูกต้องของเอกสารเพื่อการประเมินอากร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) และความถูกต้องของ

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) สอดคล้องกับแนวคิดของ ปวีณา  วัณณกุล (2555) 
พบว่า กระบวนการวิเคราะห์มี 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 2) การก าหนดทางเลือกการปรับเปล่ียนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3) การตัดสินใจเชิงมูลค่า
ของสินค้าเพื่อการตัดสินใจปรับเปล่ียนภาษ ี4) ความสามารถในการปรับตัวด้านการบริหารคลังสินค้าของพนักงานใน
องค์กร เพื่อการได้รับประโยชน์ทางภาษีอากรจากสินค้าทัณฑ์บนเป็นเขตปลอดภาษีอากร กล่าวคือ การน าเสนอข้อมูล
ภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบการจะช่วยให้ ผู้ประกอบการสามารถรับรู้และตัดสินใจเพื่อการด าเนินการเปล่ียนสิทธิและ
สามารถสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนการด าเนินงานเพื่อการขนส่งได้ตามความสามารถและเป้าหมายของผู้ประกอบการ
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่
ค้นพบให้ผู้บริหารคลังสินค้า ท าการปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 2) การฝึกอบรมการเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วน
คลังสินค้า 3) การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายการน าส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย 
สามารถให้ค าแนะน าที่รวดเร็วและถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การฝึกอบรมเทคนิคการขจัดความขัดแย้ง 
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม โดยควรท าการศึกษาเรื่อง
ในหัวข้อ เรื่องการจัดการหลักสูตรการบริหารคลังสินค้าในส่วนการน าเข้า ส่งออก ระหว่างประเทศ เรื่องประสิทธิภาพของ
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสารส าหรับการปฏิบัติการเก็บข้อมูลในส่วนคลังสินค้า และเรื่องการจัดการ
หลักสูตรการฝึกอบรมข้อกฎหมายการน าส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
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NBUS050: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุร ี
FACTORS THAT INFLUENCE ON DECISION-MAKING OF BUFFET FOOD IN SATTAHIP 
DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 
 
จันทิมา เนินชัย 1   ดร.สาธนีย์ แซ่ชิ่น 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในเขต
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในด้าน 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) การส่งเสริมการตลาด 4) การให้บริการแบบเจาะจง 
และ 5) การรักษาความเป็นส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีอายุเท่ากับ
หรือมากกว่า 21 ปีขึ้นไปในเขตอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจก
แจงความถี่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับความส าคัญโดยใช้สถิติ t-test และ 
One-way ANOVA ในกรณีท่ีพบว่าค่าเฉล่ียของตัวแปรที่ทดสอบมีความแตกต่างกันจะท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, อาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
Abstract 
 The research aimed to study the factors affecting on factors that influence the decision-making 
of buffet food in Sattahip district Chonburi in terms of types of market factors in 5 aspects: 1) product, 2) 
price, 3) promotion, 4) purpose of specific service, and 5) privacy. Four-hundred samples were 
consumer’s using buffet food of Sattahip district, Chonburi province, aged not less than 15 years by 
convenience sampling. Statistics applied to analysis data were descriptive analysis, frequency, mean, 
and standard deviation, t-test, One-way ANOVA, LSD (Least Significant Difference). 
 The majority of sampling group were female, between of 15 years of age, graduated bachelor’s 
degree or under. Most of them were employees in private companies and gained monthly income at 
20,000 Baht or under. Most of them have 3-5 family members. The results of this study demonstrate that 
gender, age, level of education, income and occupation were the Factors that influence the decision-
making of buffet food of Sattahip district Chonburi among our population. 
 
Keywords: decision, buffet food of Sattahip district Chonburi 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมไทยในปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจตลอดจน
ค่านิยมและทัศนคติต่างๆ รวมทั้งการรับเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามาซึ่งบทบาทส าคัญท าให้พฤติกรรมการ
บริโภค ทั้งด้านการด าเนินชีวิตและบริโภคอาหารในชีวิตประจ าวันทุกเพศ ทุกวัย ในสังคมไทย ได้เปล่ียนแปลงไป มี
การด ารงชีวิตที่เร่งรีบทั้งจากการเดินทาง และจากการท างานท าให้แม่บ้านมีการปรุงอาหารน้อยลง และชอบความ
สะดวกสบายดังนั้นการพักผ่อนหรือการเลือกสถานท่ีผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน จึงต้องการเวลาพักผ่อนท่ี
จะอยู่ร่วมกันในครอบครัว จึงท าให้การทานข้าวในร้านอาหารเป็นการพักผ่อนของครอบครัวได้อย่างดี ใช้พบปะ
สังสรรค์ระหว่างครอบครัว หรือหมู่เพื่อนฝูง ผู้รวมงาน ฯลฯ ส่งผลให้ร้านอาหารเข้ามา มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
คนในสังคมไทยมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ธุรกิจอาหาร ประเภทต่างๆ มีสูงขึ้นตั้งแต่ร้านอาหารข้างทางไปจนถึง
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า มีทั้ง อาหารไทย อาหารต่างชาติ เช่น อาหารเวียดนาม อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น 
(กิจติมา ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมือง) 
 การบริโภคอาหารแบบบุฟเฟต์ มีต้นก าเนิดจากประเทศสวีเดนตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ชาวไวกิ้ง ถูกเรียกว่า โจรสลัด
แห่งยุโรปเหนือ เป็นชนเผ่าที่มีทักษะในการเดินเรือสูง ด ารงชีพด้วยการซื้อขายสินค้าและปล้น พวกเขาใช้ชีวิตส่วน
ใหญ่บนเรือที่แล่นอยู่กลางทะเล เมื่อได้เรือไปขึ้นมาเทียบฝ่ังพวกเขาจึงมักส่ังอาหารที่ต้องการมาวางเต็มโต๊ะ และให้
เลือกรับประทานตามใจชอบ จึงเป็นที่มาของอาหารบุฟเฟต์ อารายธรรมการกินอาหารแบบนี้ถูกชาวฝรั่งเศสขนาน
นามว่า "บุฟเฟต์" (บุ๊บ-เฟ,่buffet) และแพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบัน การกินอาหารบุฟเฟต์ มีความหลากหลายมากขึ้น
มีอาหารทะเล ขนมหวาน และผลไม้เพิ่มเข้ามา แต่จุดเด่นอย่างเดียวที่ไม่เปล่ียนคือ ต้องบริการตัวเอง (ความรู้รอบตัว.
com) 
 จากข้อมูลอ าเภอสัตหีบเป็นอ าเภอชายทะเลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับฐานทัพเรือจึงท าให้อ าเภอ  
สัตหีบ มีจ านวนทหารเรืออยู่มากและจ านวนนักท่องเที่ยวประกอบกับอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมจึงท าให้มีแรงงาน
จ านวนมากอพยพมาอาศยัอยู่ในอ าเภอสัตหีบ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนมาพักอาศัยชั่วคราวในอ าเภอสัตหีบซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้ไม่สูงนักและอาหารบุฟเฟ่ต์นับเป็นอาหารที่มีราคาและรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นที่นิยม
ของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว ร้านอาหารบุฟเฟต์ในอ าเภอสัตหีบมีเป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ในรูปแบบ 
หมูกะทะบุฟเฟ่ต์ อาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ต์ อาหารเกาหลีบุฟเฟ่ต์ เป็นต้น แต่ที่ผู้วิจัยเลือกมามีจ านวน 5 ร้านซึ่งมีชื่อเสียง
ในอ าเภอสัตหีบ ได้แก่ร้านเปิ้ลหมูกะทะ ร้านมินมินหมูกะทะ ร้านชาบูอินดี้ ร้านถุงทองหมูกะทะ และร้านครัวเต็มรส
บุฟเฟ่ต์ 
 จากข้อมูลเบื้องต้นท าให้ผู้วิจัยได้สนใจท าการศึกษาธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีการขยายตัวอย่างมากใน
อ าเภอสัตหีบส่งผลให้มีภาวะการแข่งขันทั้งในด้านของราคา คุณภาพ การบริการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ
จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดในด้านการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 
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  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดจ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคของร้านบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในเขตอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าและท าการศึกษา ดังนี้  
  ประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการและบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิดอย่างอิสระ ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ท่ีมีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป เนื่องจากไม่สามารถระบุประชากรที่แน่นอนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ใช้วิธีการค านวณหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร (Non-probability Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน
การตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงท าการส ารองจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 ตัวอย่าง โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ดังนี้ 
    1. วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดสัดส่วน จัดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน จาก
จ านวน ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ านวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านมินมินหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ ร้านชาบู
อินดี้บุฟเฟ่ต์ ร้านครัวเต็มรสบุฟเฟ่ต์ ร้านถุงทองบุฟเฟ่ต์ ร้านเปิ้ลหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ ได้กลุ่มตัวอย่างร้านละ 80 คน 
เนื่องจากทั้ง 5 ร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์ที่มีชื่อเสียงและเป็นร้านที่ประชากรในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นิยมเดินทางไป
รับประทานจึงตัดสินใจเลือก 5 ร้านนี้มาเพื่อเก็บข้อมูล แบบสอบถามเพื่อมาวิเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่มีผล3ต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
    2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก จากร้านอาหารบุฟเฟ่ต์จ านวน 5 ร้าน 
เพื่อให้เกิดการกระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 
นิยามค าศัพท์  
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร
แบบบุฟเฟ่ต์ ความถี่ในการไปรับประทาน จ านวนคนในแต่ละครั้งที่ร่วม รับประทาน วันและเวลาที่ใช้ในการไป
รับประทาน และโอกาสที่ท่านมักใช้บริการท่ีร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 บุฟเฟ่ต์ หมายถึง การรับประทานอาหารที่ต้องบริการตนเอง 
 ร้านบุฟเฟ่ต์ หมายถึง ร้านอาหารที่ก าลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการรับประทาน
อาหารด้วยความที่เป็นช่องทางเลือกรับอรรถรสแบบไม่อั้น ทั้งผู้บริโภคเองยังสามารถสรรอาหารได้อย่างพึงพอใจตาม
ความต้องการของตนเอง 
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 ผู้บริโภค หมายถึง ลูกค้าทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้ามารับประทานอาหารของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ใน
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป 
 ปัจจัยด้านการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภค หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีความรู้ สึก
ทางด้านอารมณ์ของแต่ละคนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งมีผลมาจากส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7P คือ  
  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นความจ าเป็นและความต้องการของคนในยุคปัจจุบันที่เห็นได้คือ ส่ิงที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้  
  ด้านราคา (Price) หมายถึง ก าหนดราคาให้เหมาะสมกับฐานลูกค้า และตามรูปลักษณ์อาหารที่ท าให้
เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มลูกค้า 
  ด้านสถานที่ (Place) ในเรื่องของการจัดจ าหน่ายต้องค านึงถึงการเดินทางของลูกค้าว่าจะเดินทาง
อย่างไรให้เกิดความสะดวกสบาย และเป็นที่มองเห็น และหาจุดเด่นของท าเลได้ง่ายของผู้ที่ต้องการบริโภคร้านอาหาร
ของเรา 
  ด้านการส่งเสริม (Promotions) สร้างความรู้จักให้กับกลุ่มลูกค้า ด้วยการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ 
ร้านอาหารจะต้องเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น จะมีการจัด Promotion ให้เหมาะสมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคืน
ก าไรให้กับลูกค้า 
  ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ต้องมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วม
งาน จัดอบรม การจูงใจ เพื่อให้สร้างความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ผู้ท่ีมาใช้บริการได้รับ
การบริการท่ีอบอุ่นเสมือนกับการมาพักผ่อน และเป็นเสมือนครอบครัว 
  ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให้
เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ 
  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ มีการจัดการวางแผนเพื่อจะเกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด 
 ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็นส่ิงส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาดของ
ธุรกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว 
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ปัจจัยทางการตลาดในด้านการตัดสินใจ
เลือก บริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัต
หีบจังหวัดชลบุรี 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคาของอาหาร 
3. ด้านสถานท่ี 
4. ด้านการส่งเสริม 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการการให้บริการ 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส าหรับประชาชนในอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ท่ีผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดล าดับเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
ข้อมูลท่ีต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ โดยลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทให้เลือกตอบ (Multiple choices)  
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในการวัดระดับความส าคัญ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    ระดับคะแนน 5 หมายความว่า มีความส าคัญมากที่สุด 
    ระดับคะแนน 4 หมายความว่า มีความส าคัญมาก 
    ระดับคะแนน 3 หมายความว่า มีความส าคัญปานกลาง 
    ระดับคะแนน 2 หมายความว่า มีความส าคัญน้อย 
    ระดับคะแนน 1 หมายความว่า มีความส าคัญน้อยที่สุด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน 
5. อาชีพ 
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   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นค าถามปลายปิด 
  มีการน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นั้นไป
ทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ใช้สูตรของ ครอนบัค (Cronbach’s alpha) ค่าแอลฟาเกิน 0.70 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่ยอมรับได้ของ
แบบสอบถามก็จะสามารถใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ค่าแอลฟา 0.806 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่
ยอมรับได้ของแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยใช้วิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  1 ซึ่ งถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มาหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) และน าเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง  
   2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ท 
(Likert’s Scales) ในการวัดระดับความส าคัญซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความส าคัญในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ มีอยู่ 5 ระดับ การแปล
ความหมายค่าเฉล่ียที่ได้จากแบบสอบการวัดความส าคัญดังนี้ 
   ระดับคะแนน  4.21–5.00 คะแนน  หมายความว่า  มีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
   ระดับคะแนน  3.41–4.20 คะแนน  หมายความว่า  มีความส าคัญในระดับมาก 
   ระดับคะแนน  2.61–3.40 คะแนน  หมายความว่า  มีความส าคัญในระดับปานกลาง 
   ระดับคะแนน  1.81–2.60 คะแนน  หมายความว่า  มีความส าคัญในระดับน้อย 
   ระดับคะแนน  1.00–1.80 คะแนน  หมายความว่า  มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไปด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ในการแสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ ในการน าเสนอภาพรวมของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม 
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ  
    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้ในการน าเสนอภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
   2. สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนการพิสูจน์
สมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยในระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 มีดังนี้ 
    2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม 
    2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
    2.3 ใช้ F test ทดสอบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม 
   3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีอายุช่วงระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 41.3 ส่วนใหญ่ศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20 ,001-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.3 และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30.5  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหาร
บุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
   ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ และกระบวนการให้บริการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1. ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและรายด้าน 
    ผลการศึกษาพบว่า ในด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 
ด้านกายภาพ เท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการ เท่ากับ 4.04 ด้านบุคลากร เท่ากับ 4.02 ด้านส่งเสริม
การตลาด เท่ากับ 3.97 ด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 3.95 ด้านสถานท่ี เท่ากับ 3.92 และด้านราคา เท่ากับ 3.71 ตามล าดบั 
   2. ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
    ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ให้ความส าคัญ
ของความสะอาดและความสวยงามของภาชนะที่ใช้มีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.03 รองลงมาคือ วัตถุดิบ สด สะอาด เมื่อน ามาประกอบอาหาร อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ปริมาณของ
อาหารเพียงพอส าหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ได้น า
วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการประกอบอาหาร อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ตามล าดับ 
    ด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 ให้ความส าคัญต่อราคาที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพของอาหาร และ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา อยู่ในระดับมาก
เท่ากัน คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.62 และ ราคาถูกกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 ตามล าดับ 
    ด้านสถานที่ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสถานที่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.46 ให้ความส าคัญตอ่มีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพออยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 
รองลงมาคือ ความกว้างของสถานท่ีภายในร้านและการจัดที่นั่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 ต าแหน่งที่ตั้งของร้านหาเจอ
ได้ง่าย อยู่ในระดับมากเท่ากัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 และ ท่ีจอดรถเพียงพอกับลูกค้าที่มารับบริการ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.77 ตามล าดับ 
    ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 ให้ความ 
ส าคัญต่อส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10% อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ 
การโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีให้รายละเอียด ดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับมาก
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 การจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสพิเศษ เช่นวันวาเลนไทน์ วันเด็ก ฯลฯ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.90 และบริการเสริมอื่นๆ เช่น ช่วงวันเกิดลด 10 % อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ตามล าดับ 
    ด้านบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 ให้ความส าคัญต่อความเอาใจ
ใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ สุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 มีความรู้ในด้านการปรุงอาหารมีความช านาญ และมีประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแต่งกายเรียบร้อยมีความสุภาพ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับตามล าดับ 
    ด้านกายภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 ให้ความส าคัญกับการจัด
ตกแต่งร้านสวยงามเป็นที่ชื่นชอบ และ มีบรรยากาศที่เหมาะสม อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 
รองลงมาคือ ร้านมีความปลอดโปร่ง กว้างขวาง เหมาะแก่การรับประทานอาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.17 ความเงียบสงบ เหมาะแก่การรับประทานอาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 และ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆมีความสะอาดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 ตามล าดับ 
    ด้านกระบวนการการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 ให้ความ 
ส าคัญต่อความหลากหลายของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31รองลงมาคือ มีบริ การที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และการพูดคุยกับลูกค้ามีวาจาไพเราะ เหมาะแก่การให้บริการ อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.60 ตามล าดับ 
  ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
   ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
   1. เพศที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
   2. อายุที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. การศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   4. ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   5. อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตีบ จังหวัด
ชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  
  ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญของความสะอาดและความ
สวยงามของภาชนะที่ใช้มีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่เปิดใหม่ ของเพ็ญนภา หมีเทศ (2554) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่เปิดใหม่มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะให้
ความส าคัญมากที่สุด คือ อาหารที่เลือกรับประทานนั้นจะต้องมีความสด สะอาด และน่ารับประทาน ถูกหลักอนามัย 
และมีรสชาติที่อร่อย 
  ด้านราคาภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพของ
อาหาร และ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัย
ท างาน ในเขต กรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ ปัจจัยอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ของกิจติมา ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมือง(2555) พบว่าให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน ราคามีมาตรฐาน ท าเลที่ตั้ง
เดินทางไปมา สะดวก พนักงานคอยแนะน าบริการให้ลูกค้า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความประทับใจในการ
ให้บริการ อยากกลับมาใช้สินค้าอีกในครั้งต่อไป 
  ด้านสถานท่ีภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัต่อ การมีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพออยูใ่น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากเรื่อ งของท าเลที่ตั้งอยู่
ใกล้ชุมชนท่ีพักอาศัยสถานท่ีท างานและการเดินทางที่สะดวก  
  ด้านการส่งเสริมทางการตลาดภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ การมีส่วนลดพิเศษ
ส าหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10% อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ 
ความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคร้าน โคอุน อินดี้ ของมัทวัน พยัคฆนันท์ (2557) พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสนใจในระดับมากเรื่องของรูปแบบโฆษณาของร้านที่ดึงดูดความสนใจ 
  ด้านบุคลากร ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากเรื่องของพนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  ด้านกายภาพ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ การจัดตกแต่งร้านสวยงามเป็นที่ชื่น
ชอบ และ มีบรรยากาศที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากเรื่องของความสะอาดของร้านและการตกแต่งภายในร้าน 
  ด้านกระบวนการการให้บริการ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ ความหลากหลายของ
การบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเข้าใช้บริการร้านอาหาร
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ญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก
เรื่องของขั้นตอนการรับออร์เดอร์อาหารมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน ามาใช้เสนอแนะได้ ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการควรให้ความส าคัญในการน าวัตถุดิบที่มีความ สด สะอาด และมี
คุณภาพมาใช้ในร้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานของที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของความสะอาดทั้งใน
ร้านและนอกร้าน 
  2. ปัจจัยด้านราคาควรมีราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพของอาหารและเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาให้ลูกค้า
ได้รับความคุ้มค่าที่สุด 
  3. ปัจจัยด้านสถานท่ี ควรให้ความส าคัญกับสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการ
และมีความสะดวกสบายพอส าหรับลูกค้า 
  4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมส าหรับวันส าคัญให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อย่างเช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น 
และรวมถึงการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆส าหรับลูกค้าหน้าใหม่ที่เข้ามารับบริการ 
  5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความส าคัญกับการแต่งกายความสุภาพเรียบร้อยและความสะอาด
ของผู้ให้บริการ มีวาจาที่สุภาพเหมาะแก่การให้บริการ 
  6. ปัจจัยด้านกายภาพ ควรจัดตกแต่งร้านให้มีความน่าสนใจ สร้างความเงียบสงบ และสร้าง
บรรยากาศให้น่ารับประทาน รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาด 
  7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ สร้างความหลากหลายในการให้บริการรวมไปถึงการดูแลเอาใจ
ใส่ให้กับผู้บริโภคที่เข้ามารับประทาน 
 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี ้
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่ว ไปด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ และใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแสดงระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค 
  2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีดังนี้ 
   2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม 
   2.2 ใช้ One-way ANOVA (F test) ทดสอบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม 
  3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง และแผนภาพ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่ว ไปด้วยค่าสถิติ
พืน้ฐาน ไดแก่ค่าร้อยละ และใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแสดงระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค 
   2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีดังนี้ 
    2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม 
    2.2 ใช้ One-way ANOVA (F test) ทดสอบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า
สองกลุ่ม 
   3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
   พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 10,001-
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.3  
  ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
   ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้
ในโอกาสพบปะสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 35.3 มีความถี่ในการไปใช้บริการอยู่ที่ 3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 35.3 
วันที่นิยมไปใช้บริการมากที่สุดคือ วันเสาร์–วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 47.1 ช่วงเวลาการใช้ความถี่ในการใช้ 
ระยะเวลา พบว่า ช่วงเวลาการใช้บริการ 18.01-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 58.8 การพบเจอโฆษณาของทางร้านมาก
ทีสุ่ดคือการพบเห็นผ่าน โทรทัศน์/วิทยุ และการพบเห็นจากทาง Website คิดเป็นร้อยละ 32.9 และพฤติกรรมการไป
ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ส่วนมากผู้ที่ไปใช้บริการไปร่วมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 35.3  
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความส าคัญของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
   ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท้ัง 7 ด้าน พอสรุปได้ ดังนี้ 
   1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
    ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส าคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ให้ความส าคัญตอ่วัตถุดิบท่ีน ามาใชป้ระกอบอาหาร อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ วัตถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหาร สด สะอาด เสมอ อยู่ในระดับมาก มีประเภทความสะอาด
และสวยงามของภาชนะมีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมาก และ ปริมาณของอาหารเพียงพอส าหรับลูกค้า 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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   2. ปัจจัยด้านราคา 
    ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส าคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ราคาเหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ราคาได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับร้านอื่น อยู่ในระดับมาก ราคา อยู่ในระดับมาก และ ความคุ้มค่ากับราคา
เมื่อเปรียบเทียบกับเวลา อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   3. ปัจจัยด้านสถานท่ี 
    ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส าคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ที่จอดรถเพียงพอกับลูกค้าที่มาใช้บริการ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ความกว้างของสถานท่ีภายในร้านและการจัดที่นั่ง อยู่ในระดับมาก ต าแหน่งที่ตั้งของร้านหาเจอได้
ง่าย อยู่ในระดับมาก และ มีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
   4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
    ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส าคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่  ส่วนลดพิเศษส าหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10% 
อยู่ใน ระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสพิเศษ เช่น วันวาเลนไทน์ วันเด็ก ฯลฯ อยู่ในระดับมาก 
บริการเสริมอื่นๆ เช่น ช่วงวันเกิดลด 10% อยู่ในระดับมาก และ การโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีให้รายละเอียด ดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
    ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส าคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ให้ความส าคัญต่อความรู้ในการปรุงอาหาร มีความ
ช านาญ และมีประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก สุขภาพ
อนามัยแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ อยู่ในระดับมาก และมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแต่งกายเรียบร้อยมีความ
สุภาพ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   6. ปัจจัยด้านกายภาพ 
    ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส าคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ การจัดตกแต่งร้านสวยงามเป็นที่ชื่นชอบ และมี
บรรยากาศ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก ร้านมีความ
ปลอดโปร่ง กว้างขวาง เหมาะแก่การรับประทาน อยู่ในระดับมาก และ ความเงียบสงบ เหมาะแก่การรับประทาน อยู่
ในระดับพอใช้ ตามล าดับ 
   7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
    ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส าคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ การบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ความหลากหลายของการบริการ อยู่ในระดับมาก มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ อยู่
ในระดับมาก และ การพูดคุยกับลูกค้ามีวาจาไพเราะ เหมาะแก่การบริการ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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  ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
   ด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจบริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน 
    เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีระดับส าคัญในด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ไม่พบ
ความแตกต่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน 
    เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับส าคัญต่อปัจจัยที่ส าคัญใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนด้านราคา และด้านสถานท่ี ด้านบุคลากร ไม่แตกต่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   3. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน 
    เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความส าคัญต่อ
ปัจจัยที่ส าคัญใน ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการกระบวนการให้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่
แตกต่างกันอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
   4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน 
    เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความส าคัญต่อปัจจัยที่
ส าคัญใน ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
บุคลากร ไม่แตกต่างกันอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
   5. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน 
    เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความส าคัญต่อปัจจัยที่
ส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตีบ จังหวัด
ชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า  
  ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญของความสะอาดและความ
สวยงามของภาชนะที่ใช้มีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
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ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่เปิดใหม่ ของเพ็ญนภา หมีเทศ (2554) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่เปิดใหม่ มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะให้
ความส าคัญมากที่สุด คือ อาหารที่เลือกรับประทานนั้นจะต้องมีความสด สะอาด และน่ารับประทาน ถูกหลักอนามัย 
และมีรสชาติที่อร่อย 
  ด้านราคาภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพของ
อาหาร และ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัย
ท างาน ในเขต กรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ ปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ของกิจติมา 
ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมือง (2555) พบว่าให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน ราคามีมาตรฐาน ท าเลที่ตั้งเดินทางไปมา 
สะดวก พนักงานคอยแนะน าบริการให้ลูกค้า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความประทับใจในการให้บริการ อยาก
กลับมาใช้สินค้าอีกในครั้งต่อไป 
  ด้านสถานท่ีภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัต่อ การมีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพออยูใ่น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากเรื่องของท าเลที่ตั้งอยู่
ใกล้ชุมชนท่ีพักอาศัยสถานท่ีท างานและการเดินทางที่สะดวก 
  ด้านการส่งเสริมทางการตลาดภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ การมีส่วนลดพิเศษ
ส าหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10% อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ 
ความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคร้าน โคอุน อินดี้ ของมัทวัน พยัคฆนันท์ (2557) พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสนใจในระดับมากเรื่องของรูปแบบโฆษณาของร้านที่ดึงดูดความสนใจ 
  ด้านบุคลากร ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากเรื่องของพนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
  ด้านกายภาพ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ การจัดตกแต่งร้านสวยงามเป็นที่ชื่น
ชอบ และ มีบรรยากาศที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) 
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากเรื่องของ ความสะอาดของร้านและการตกแต่งภายในร้าน 
  ด้านกระบวนการการให้บริการ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อ ความหลากหลายของ
การบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเข้าใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมาก
เรื่องของขั้นตอนการรับออร์เดอร์อาหารมีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน ามาใช้เสนอแนะได้ ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ความส าคัญในการน าวัตถุดิบที่มีความ สด สะอาด และมี
คุณภาพมาใช้ในร้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานของที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของความสะอาดทั้งใน
ร้านและนอกร้าน 
  2. ปัจจัยด้านราคา มีราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพของอาหารและเมือ่เปรียบเทียบกับเวลาให้ลูกค่าได้รับ
ความคุ้มค่าที่สุด 
  3. ปัจจัยด้านสถานท่ี ควรให้ความส าคัญกับสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการ
และมีความสะดวกสบายพอส าหรับลูกค้า 
  4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมส าหรับวันส าคัญให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อย่างเช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น 
และรวมถึงการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆส าหรับลูกค้าหน้าใหม่ที่เข้ามารับบริการ 
  5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความส าคัญกับการแต่งกายความสุภาพเรียบร้อยและความสะอาด
ของผู้ให้บริการ มีวาจาที่สุภาพเหมาะแก่การให้บริการ 
  6. ปัจจัยด้านกายภาพ ควรจัดตกแต่งร้านให้มีความน่าสนใจ สร้างความเงียบสงบ และสร้าง
บรรยากาศให้น่ารับประทาน รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาด 
  7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ สร้างความหลากหลายในการให้บริการรวมไปถึงการดูแลเอาใจ
ใส่ให้กับผู้บริโภคที่เข้ามารับประทาน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบรุีเท่านั้น ผู้สนใจควรท าการศึกษาประชากรท่ีใช้บริการในจังหวดัอื่นๆ ตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบและจัดกระบวนการให้บริการให้ตามความต้องการของผู้บริโภค 
  2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย
มุ่งเน้นถึงผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการเป็นประจ า เพื่อทราบถึงเหตุผลและพฤติกรรมที่สามารถน าไปใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าประจ าของร้านได้ 
  3. ศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านรูปแบบการด ารงชีวิต ฯลฯ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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NBUS051: ปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุร ี
IMPORTANT FACTORS AFFECTING TO CHOOSE OF THAI TRADITIONAL MASSAGE 
SERVICES OF MUANG NONTHABURI DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE 
 
กรีโกญา  สุขใส 1   ดร.สาธนีย์  แซ่ชิ่น 2 
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
จ าแนกตามประชากรศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิด
อย่างอิสระ จ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากการเลือกแบบง่ายด้วยวิธีสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) ส าหรับการบรรยายข้อมูลเชิงอนุมานโดยใช้การทดสอบค่า t-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F test ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
ค าส าคัญ: การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ, การตัดสินใจ 
 
Abstract 
 The objective of this study is to examine the important factors a which influence to choose Thai 
Traditional Massage Services at Muang Nonthaburi, separated by demography 400 citizens older than or 
equal to 18 years who lived in Muang Nonthaburi by simple random sampling method. The judgement of 
using Thai Traditional Massage Services was freely depend on their own decision. Questionaires were 
distributed to all participants as the research tool. Statistical analysis by computer wich program. 
Descriptive statistic were chosen in demographic data analysis as shown in mean, percentage and 
Standard Deviation. Inferential statistic was used for this study including t-test and F test. The results of 
this study demonstrate that gender, age, level of education, income and occupation were factors 
affective to choose Thai Traditional Massage Services among our population. 
 
Keywords: Thai massage for health, Decisions making 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การนวดไทยนับเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาช้านาน การนวด
หรือหัตถเวชเป็นการรักษาโรควิธีหนึ่ง ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถบ าบัดได้
ด้วยการใช้ยาฉีดหรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค ดังจะเห็นได้ว่าการนวดมีบทบาท
ส าคัญในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อว่าการนวดมีการเริ่มต้นมาจากการช่วยเหลือกันเองภายใน
ครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สามี ลูกนวดให้พ่อแม่ หรือปู่ย่า ตายาย มีการใช้อวัยวะต่างๆ เช่น 
ศอก เข่า และเท้า นวดให้กันหรือนวดด้วยตนเอง มีการพัฒนาการใช้ อุปกรณ์ในการนวด เพื่อช่วยให้ใช้น้ าหนักได้มากขึ้น 
เช่น นมสาว ไม้กดท้อง จากการนวดช่วยเหลือตนเองภายในครอบครัวจนเกิดความช านาญและมั่นใจ จึงได้มีการนวด
ช่วยเหลือความเจ็บป่วยของเพ่ือนบ้าน จนได้รับความนิยมและเชือ่ถือจากผู้มารับบริการจนเกดิอาชีพหมอนวดในที่สุด 
(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2559: ออนไลน)์ 
 สถานการณ์ปัจจุบันการนวดไทยก าลังได้รับความนิยมกว้างไกลทั้งในกลุ่มของคนไทยเองและต่างชาติ  
มีสถาบันสอนนวดไทยมากมายหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนสอนนวดของวัดโพธิ์ โรงเรียนอายุรเวทของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และยังมีโรงเรียนสอนหมอนวดสายตาพิการ และภาคเอกชนอื่นๆ อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ผู้คนตกงานมากมาย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องนวด โดยเปิดสอนวิชานวดไทยแก่ผู้ตกงาน เพื่อน าวิชาไปประกอบอาชีพ
เล้ียงตัวเองในเบื้องต้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในยามบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤต รวมถึงการส่งเสริมสถาบัน
ต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนเรื่องนวดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลสรุปล่าสุดพบว่า อาชีพนวดไทยสามารถก่อรายได้
ให้แก่ประเทศชาติได้ปีละกว่าพันล้านบาท เพียงแค่มันสมอง 2 มือของคนไทยก็สามารถช่วยชาติได้อีกทางหนึ่ง  
(วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2555) 
 ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการบรรเทาปัญหาสุขภาพอย่าง
จริงจัง ท าให้คนส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาใช้บริการนวดแผนไทยมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจนวดแผนไทย
กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจับตามองส าหรับผู้ที่มีศกัยภาพ ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงและใช้เงินลงทุนไม่มากนัก 
 จากสภาพข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพราะผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจนวดแผนไทย 
ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการท าธุรกิจให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดย
น าไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการท าธุรกิจ
ให้บริการนวดแผนไทยที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจด้านน้ีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุร ี
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพจ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์ 
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วิธีการศึกษาวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ป ีขึ้นไป เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มอี านาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิดอย่างอิสระ โดยจะ
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยจะศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภค 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปี ขึ้นไป เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอ านาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิดอย่างอิสระ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran) 
  สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 

    P = .05 ใช้สูตร 
2

2

Z
n = 

4e
 

 

   เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
    P = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
    e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
    Z = ระดับความมั่นใจที่ก าหนด หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
      - ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ .05 มีค่า Z = 1.96 
      - ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยส าคัญ .01 มีค่า Z = 2.58 

     n =  

 

2

2

1.96

4 .05
 

      = 384.16 

  จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจยัได้ตัวอย่าง 384.16  385 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงส ารอง 15 คน รวมเป็น 400 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
    1.1.1 เพศ 
    1.1.2 อายุ 
    1.1.3 การศึกษา 
    1.1.4 รายได้ต่อเดือน 
    1.1.5 อาชีพ 
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  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.1 การตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในด้านส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย 
    2.1.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
    2.1.2 ราคา 
    2.1.3 สถานท่ี 
    2.1.4 การส่งเสริมการตลาด 
    2.1.5 บุคลากร 
    2.1.6 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
    2.1.7 กระบวนการให้บริการ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ หมายถึง บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวด
แผนไทย โดยจะตัดสินใจใช้บริการหรือไม่อย่างไร โดยจะใช้บริการที่ไหน เพราะอะไร การบริการเป็นอย่างไร จึงจะท าให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หมายถึง การรักษา หรือการบ าบัดอาการปวดเมื่อย โดยการใช้การรักษา
แบบแพทย์แผนโบราณ มีบุคคลที่ท าการรักษาโดยการจับ บีบ กด นวด โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข 
 การตัดสินใจ (7 P’s) หมายถึง ปัจจัยที่มีผลท าให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ โดยมีองค์ประกอบที่ท าให้การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
กระบวนการให้บริการ 
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น โปรแกรมการนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดตัวเพื่อสุขภาพ นวดน้ ามันเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
 ราคา หมายถึง ค่าบริการในการใช้บริการนวดแผนไทย เช่น โปรแกรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแบบ
เหมาจ่าย 10 ครั้ง 1,500 บาท นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 180 บาท/ชั่วโมง นวดตัวเพื่อสุขภาพแบบธรรมดา 200 บาท/
ชั่วโมง นวดน้ ามันเพื่อสุขภาพ 250 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น 
 สถานที่ หมายถึง สถานที่ให้บริการนวดแผนไทย ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้ง การเดินทางไปมาสะดวก ภายใน
มีพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีความสะอาด ตกแต่งสวยงาม 
 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง ส่ิงกระตุ้นทางการตลาดที่ผู้ประกอบการได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย 
 บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ให้การบริการหรือโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เรียกว่า หมอนวด ที่ได้รับการอบรม 
ฝึกฝน จนช านาญ และได้รับใบรับรองการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุข 
 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ เช่น ห้องให้บริการกว้างขวาง 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีกล่ินหอมของสมุนไพร การจัดตกแต่งร้านสวยงาม เปิดเพลงสร้างบรรยากาศอย่างเหมาะสม 
 กระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ ล าดับ ในการให้บริการ เช่น การนวดที่ถูกต้อง มีการสร้าง
บรรยากาศให้ผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง กล่ินหอมของน้ ามันหอมระเหย จัดเตรียมส่วนผสม เส้ือผ้าที่ใช้ผลัดเปล่ียน 
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ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มีการเสิร์ฟน้ าอุ่นหรือน้ าสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อเสร็จส้ินการใช้
บริการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
จากกรอบแนวคิดข้างต้น น ามาตั้งสมมติฐานของการศึกษาได้ ดังนี ้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพ ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่แตกต่างกัน 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส าหรับประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยจัดล าดับเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูล
ที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ โดยลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทให้เลือกตอบ (Multiple choices) 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในการวัดระดับความส าคัญ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
    ระดับคะแนน 5 หมายความว่า มีความส าคัญมากที่สุด 
    ระดับคะแนน 4 หมายความว่า มีความส าคัญมาก 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในด้านส่วนประสมการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
2. ราคา 
3. สถานท่ี 
4. การส่งเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
7. กระบวนการให้บริการ 

ประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. รายได้ต่อเดือน 
5. อาชีพ 
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    ระดับคะแนน 3 หมายความว่า มีความส าคัญปานกลาง 
    ระดับคะแนน 2 หมายความว่า มีความส าคัญน้อย 
    ระดับคะแนน 1 หมายความว่า มีความส าคัญน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นค าถามปลายเปิด 
    มีการน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
นั้นไปทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach’s alpha) ค่าแอลฟาเกิน 0.70 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่ยอมรับได้ของ
แบบสอบถามก็จะสามารถใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ค่าแอลฟา 0.88 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่
ยอมรับได้ของแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยใช้วิธีทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
   1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มาหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) และน าเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง 
   2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scales) 
ในการวัดระดับความส าคัญซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
  เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความส าคัญในการใช้บริการนวดแผนไทย มีอยู่ 5 ระดับ การแปล
ความหมายค่าเฉล่ียที่ได้จากแบบสอบการวัดความส าคัญ ดังนี้ 
   ระดับคะแนน 4.21-5.00 คะแนน หมายความว่า มีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
   ระดับคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายความว่า มีความส าคัญในระดับมาก 
   ระดับคะแนน 2.61-3.40 คะแนน หมายความว่า มีความส าคัญในระดับปานกลาง 
   ระดับคะแนน 1.81-2.60 คะแนน หมายความว่า มีความส าคัญในระดับน้อย 
   ระดับคะแนน 1.00-1.80 คะแนน หมายความว่า มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
   1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไปด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ในการแสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ ในการน าเสนอภาพรวมของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ 
    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้ในการน าเสนอภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
   2. สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนการพิสูจน์สมมติฐาน
และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยในระดับนัยส าคัญที่ 0.5 มีดังนี ้
    2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม 
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    2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2.3 ใช้ F test ทดสอบความแตกต่างส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม 
   3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีอายุระหว่าง 28-37 ปี คิดเป็นร้อยละ 
34.8 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001-25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 47.5 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
   ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
    1. ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและรายด้าน 
     ผลการศึกษาพบว่า ในด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ เท่ากับ 4.08 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร เท่ากับ 3.95 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
เท่ากับ 3.80 ด้านสถานที่และผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 3.65 ด้านราคา เท่ากับ 3.63 และด้านการส่งเสริมการตลาด เท่ากับ 
3.29 ตามล าดับ 
    2. ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
     ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และให้
ความส าคัญต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ รูปแบบ
ของร้านเหมาะสมกับการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 มีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย เช่น 
นวดฝ่าเท้า นวดตัว นวดน้ ามัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 และเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 ตามล าดับ 
     ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 และให้ความส าคัญต่อการ
ให้มีการแจ้งอัตราการใช้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 รองลงมาคือ ราคาได้มาตรฐาน
เมื่อเทียบกับร้านอื่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และ มีความหลากหลายของราคาสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 ตามล าดับ 
     ด้านสถานท่ี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และให้ความส าคัญต่อการ
มีห้องให้บริการแต่ละประเภท กั้นเป็นสัดเป็นส่วน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ ภายในร้านมี
ความสะอาด มองดูสบายตา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 การเดินทางมาร้านนวดแผนไทยมีเส้นทางที่ไม่
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ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 และ มีที่จอดรถส าหรับลูกค้าร้านนวดแผนไทยโดยเฉพาะ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37 ตามล าดับ 
     ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 และให้
ความส าคัญต่อการมีการโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ที่ให้รายละเอียดดึงดูดความสนใจ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ มีการจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้าได้ส่วนลด อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น แจกของแถม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.18 และ มีส่วนลด เช่น ซื้อคอร์สนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ลด 10% อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 
ตามล าดับ 
     ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และให้ความส าคัญต่อ
ความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ มีความรู้ในด้านการนวด มีความ
ช านาญ และมีประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 และมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่งกายเรียบร้อย มีความสุภาพ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ตามล าดับ 
     ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 และให้
ความส าคัญกับอากาศถ่ายเทได้ดี มีกล่ินหอมของสมุนไพร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือ อุปกรณ์
และเครื่องใช้ต่างๆ มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ร้านไม่แคบจนเกินไปและมีห้องนวดเพียงพอ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 และการจัดตกแต่งร้านสวยงามน่าสนใจ  เปิดเพลงสร้างบรรยากาศอย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 ตามล าดับ 
     ด้านกระบวนการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 และให้
ความส าคัญต่อการแนะน าประเภทการให้บริการอย่างละเอียด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 รองลงมาคือ 
มีบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และ มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น การล้างเท้าก่อนนวดฝ่าเท้า การเสิร์ฟน้ าสมุนไพร 
การเตรียมเส้ือผ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 ตามล าดับ 
  ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
   ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
    1. เพศที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการตลาด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    2. อายุที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    3. การศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    4. ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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    5. อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนเพื่อสุขภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ได้แก่ 
 ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการให้บริการลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ของ กรทิพย์ จันทร์แจ้ง และคณะ (2552) พบว่า ความส าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ทั้งโดยรวมและ
รายได้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
อยู่ในระดับมาก 
 ด้านราคา โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการมีอัตราให้ความส าคัญต่อการให้มีการ
แจ้งอัตราการใช้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ของ ภานิกานต์ คงนันทะ 
(2553) พบว่า ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพบริการ มีการแจ้งอัตราค่าใช้บริการอย่างชัดเจน มีความ
สะดวกในการช าระเงิน ราคาได้มาตรฐาน 
 ด้านสถานท่ี โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัต่อการมีห้องให้บริการแต่ละประเภท กั้นเป็น
สัดเป็นส่วน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยด้าน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยแบบสปาที่ Health Land ของ หทัยรัตน์ สิทธิโชค (2552) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการมีการโฆษณาทางส่ือต่างๆ 
เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ที่ให้รายละเอียดดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคลและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทยในกรุงเทพ-
มหานคร ของ กรัณย์พัฒน ์ อิ่มประเสริฐ (2554) ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านสถานที่ ให้ความส าคัญต่อการตั้งอยู่ใกล้ที่ท างาน
เพื่อสะดวกในการมาใช้บริการหลังเลิกงาน อยู่ในระดับมาก 
 ด้านบุคลากร โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณิศา ตันวรรณรักษ์ (2558: 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ของธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษามาตรฐานของธุรกิจนวดแผนไทย และ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่เป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาใช้บริการนวดแผนไทยในด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และส่ิงแวดล้อม คือ ที่พักคอยของผู้ใช้บริการ และด้าน
บุคลากรและการปฏิบัติงาน คือ การแต่งกายของผู้นวดนักท่องเที่ยว 
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่ออากาศถ่ายเทได้ดี มีกล่ิน
หอมของสมุนไพร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา Marketing Forum (2010) ว่า ส่ิงแวดล้อมทาง
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กายภาพ (Physical evidence) กิจกรรมการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับผู้บริโภค การสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้บริโภคควรได้รับ 
เป็นส่ิงที่ผู้บริโภคมองเห็นก่อนได้รับการบริการ เช่น การบรรจุหีบห่อ การตกแต่งห้อง การจัดสวนในสปา ซึ่งส่ิงแวดล้อม
เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้บริการ หากถามว่าการบริการเกิดขึ้น ณ ที่ใด ค าตอบที่ได้จะหมายถึง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการแนะน าประเภทการให ้
บริการอย่างละเอียด อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์(2552) ได้ให้ความหมาย
ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ 
ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปประกอบการวางแผนในการประกอบธุรกิจ เพื่อปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีและอาจน าไปสู่แผนการพัฒนาธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพในระดับประเทศต่อไป ข้อมูลท่ีได้จากการสรุปผลการวิจัย สามารถน ามาเสนอแนะได้ ดังนี้ 
   1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรให้ความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับชื่อเสียงของร้านท่ียังไม่เป็น
ที่รู้จักและได้รับความนิยม ควรมีการโฆษณาให้มากขึ้น เช่น การโฆษณาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน ์
   2. ปัจจัยด้านราคา ควรมีราคาการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการ
ได้มากขึ้น 
   3. ปัจจัยด้านสถานที่ ควรให้ความส าคัญกับสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับ
บริการ 
   4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
รูปแบบต่างๆ เช่น การขายคอร์สนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในราคาที่ถูกกว่ารายครั้ง 
   5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความส าคัญกับการแต่งกาย ความสุภาพเรียบร้อย และความสะอาด
ของผู้ให้บริการ 
   6. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดตกแต่งร้านให้มีความน่าสนใจ เปิดเพลงสร้าง
บรรยากาศเพื่อการผ่อนคลาย 
   7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ควรให้ความส าคัญกับการบริการเสริม เช่น การล้างเท้า
ก่อนนวดฝ่าเท้า ควรมีกล่ินของสมุนไพรเพื่อการผ่อนคลาย การเสิร์ฟน้ าสมุนไพรเมื่อนวดเสร็จ การเตรียมเส้ือผ้า
ส าหรับเปล่ียนเพื่อนวดแผนไทยให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ผู้สนใจควรท าการศึกษาประชากรที่ใช้บริการในจังหวัดอื่นๆ ตามภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและจัดกระบวนการให้บริการให้ตามความต้องการของผู้บริโภค 
  2. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
ซึ่งถูกก าหนดขอบเขตที่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในด้าน
ส่วนประสมการตลาด จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะด้านให้ละเอียดลึกลงไปอีก เช่น ปัจจัยอื่นๆ เปรียบเทียบกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดของผู้จัดจ าหน่าย และความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้บริการ 
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