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การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจําป 2560
จัดทําโดย สํานักวิจัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

ที่ปรึกษา
ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง

อธิการบดี

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

ดร.สิทธิพร ประวัติรุงเรือง
ดร.เฉลิมชัย วิโรจนวรรณ
ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร
ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ
ดร.สมศักดิ์ 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.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รศ.ดร.สมศักดิ์ 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 กลิ่นกระจาย
ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง
ดร.สุดาสวรรค งามมงคลวงศ
ดร.อนุพงษ อินฟาแสง
ดร.อุไรรัตน แยมชุติ
ดร.อุษณี มงคลพิทักษสุข
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ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ดานศึกษาศาสตร
รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท
รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
รศ.ดร.พวงรัตนน เกษรแพทย
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ
รศ.ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน
รศ.ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ
รศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
รศ.ดร.อํานวย เดชชัยศรี
น.อ.หญิง ดร.สุธิญา จันทรเจาฉาย
ดร.ไขแสง พุฒชูชื่น
ดร.จักรกฤษณ โปณะทอง
ดร.ชัยวัฒน ประสงคสราง
ดร.ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
ดร.ดุษฎี สีวังคํา
ดร.ธํารง รัตนภานุเดช
ดร.นพลักษณ หนักแนน
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
ดานสังคมศาสตรและสหวิทยาการ
รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ
ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ
ผศ.สุรเดช บุญลือ
ดร.โกศล สอดสอง
ดร. ตระกูล จิตวัฒนากร
ดร.พงษศักดิ์ เพรชสถิต
ดานศึกษาศาสตร
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.เสาวณีย สิกขาบัณฑิต
ผศ.ดร.คําเพชร ภูริปริญญา
ผศ.ดร.สุนันท ศลโกสุม
ดร.เฉลิมชัย วิโรจนวรรณ
ดร.ณรงค พิมสาร

ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท
ผศ.ดร.พันธศักดิ์ 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
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
ดร.บุปผา ปลื้มสําราญ
ดร.ภานุวัฒน ศิรินุพงศ
ดร.วรางคภรณ ไตรติลานันท
ดร.วาสนา วิสฤตาภา
ดร.วิวัฒนา ฐานสโร
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
ดร.ศศิรดา แพงไทย

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

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

II

24 มีนาคม 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

III

24 มีนาคม 2560

สารอธิการบดี
การประชุม วิช าการนั บว าเป นพั นธกิจที่ จํา เป นและมี ความสํ าคั ญยิ่ง ประการหนึ่ง ของสถาบั นอุด มศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ยนอร ท กรุ ง เทพตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญของการพั ฒ นางานดา นวิช าการและการวิ จั ย ซึ่ง การประชุ ม
วิชาการนอกจากจะเปนแหลงแลกเปลี่ยนองคความรูและ/หรือนวัตกรรมแลว ยังเปนการสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาใหเปนที่พึ่งของสังคมได เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาความเจริญกาวหนาของโลกเปนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองบูรณาการองคความรูและ/หรือนวัตกรรมผานการนําเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ เปนการ
ระดมความคิดใหเกิดความลุมลึกในวิชาการนั้นๆได ซึ่งจะเปนหนทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆและนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ
การประชุม วิช าการระดับ ชาติ มหาวิ ทยาลั ยนอร ทกรุง เทพ ประจํ าป 2560 “การบูรณาการความรู สูก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ นับไดวาเปนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่จะชวยใหผูเขารวมประชุมไดเสริมสรางและเติมเต็ม
องคความรูทางวิชาการ เปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ อีกทั้งจะเปนการสรางเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็ง
นํามาซึ่งการบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใหแกสังคมไดทางหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการฯ นักวิจัย นักวิชาการ และผูเกี่ยวของทุก
ทานที่เปนกําลังสําคัญกอใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้

(ดร.ประเสริฐ ประวัติรุงเรือง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

24 มีนาคม 2560

กําหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันศุกร ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08:00-16:30 น.
ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
08:00 – 08:30 น
08:30 – 10:30 น
10:30 – 11:00 น.
11:00 – 11:10 น.

11:10 – 12:30 น.
12:30 – 13:30 น.
13:30 – 16:30 น.

ลงทะเบียน ณ หองประชุมสัตตบงกช อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3
นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที่ 1
รับประทานอาหารวาง
พิธีเปด การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560
กลาวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดการประชุม
กลาวเปดการประชุม โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ไทยแลนด 4.0”
โดย รองศาสตราจารย ยืน ภูวรวรรณ วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
รับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ) ชวงที่ 2
__________________________________
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V
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

NBUS001: ความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการบริการของพนักงานตอนรับ ทรัพสิริ เสนีวงศ ณ อยุธยา

1

บนเครื่ อ งบิ น เที่ ย วบิ น BKK-CNX-BKK บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ณ ท า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม -ท า
อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
NBUS002: วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถ: ที่มาและการแพรกระจาย จามีกร ชูทรัพย

13

ของวรรณกรรม
NBUS004: การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุของแรงงานนอก ทัศนียา ถาวรรัตน

29

ระบบในภาคบริการ: กรณีศึกษา เขตเทศบาลตําบลสันพระเนตร อําเภอสัน รศ.มธุรส สวางบํารุง
ทราย จังหวัดเชียงใหม
NBUS005: การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรม พันเอกสุรศิษฏ กิจพิทักษ
ยุทธศึกษาทหารบก

ดร.วัชระ คําเขียว

NBUS006: ปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน พลอยทิพย กิตติวงศสุนทร
หนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

71

ดร.วัชระ คําเขียว

NBUS009: การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิก จาสิบเอกพิสิฐโชค พาบัว
ผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา

62

ดร.พงษศักดิ์ เพชรสถิตย

NBUS008: พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการ จาสิบเอก โสภณ จินดาวงษ
ทหารสื่อสาร

53

ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ

NBUS007: การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพั ฒ นาเขตสายไหม กรชศา นวนเนตร
กรุงเทพมหานคร

41

80

ดร.วัชระ คําเขียว

NBUS010: รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใช ชฎาพร ทับคง

89

ประโยชนจากขาวสารทางทีวีออนไลนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
NBUS011: ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศ Wenhua Mo

100

ไทย
NBUS012: พฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษา Li li Huang

109

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร
NBUS013: แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิค รพรชัย อุทยารักษ
แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จํากัด

ดร.วัชระ คําเขียว

121
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สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUS014: ปจจั ยที่สงผลต อการจัด เก็บภาษีข ององคก ารบริหารสวนตําบล รัตติกาล โสวะภาส

131

คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดร.พงษศักดิ์ เพชรสถิตย

NBUS015: แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธันยธรณ ฤทธิ์กิ่ง
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)

ดร.วัชระ คําเขียว

NBUS016: แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล วารุณีแกวอินทร
ภัทร จํากัด

114
158

ดร.พงษศักดิ์เพชรสถิตย

NBUS017: รูปแบบการดําเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปดรับขอมูลขาวสาร นวรัตน สุธรรมชัย

169

และพฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วแบบธรรมชาติ ข องประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร
NBUS018: รู ปแบบการดําเนิ นชีวิต การเปด รับข าวสาร และพฤติกรรมการ ธนิตา คงชัย

179

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย: ใน
บริบทเทศกาลดนตรี
NBUS021: แรงจูงใจของนักศึก ษาอนุ ปริญญา ในการเลือกศึ กษาต อระดั บ วรเทพ ตรีวิจิตร

190

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัย ชลกนก โฆษิตคณิน
เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
NBUS022: แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอร ดารารัตน เกษแกว
ทกรุงเทพ
NBUS023: การจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558

198

ดร.พงษศักดิ์ เพชรสถิตย
ดวงใจ ดีนาน

211

ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
NBUS024: คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรม สุธิดา ถนอมวงษ
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง

218

ดร.ชัยวุฒิ จันมา
ดร.สานิต ศิริวิศิษฐกุล

NBUS025: การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน ศรีวิชัย สุระชาติ
ชีวิตอยางยั่งยืนของชุมชนบานงิ้ว

ดร.วัชระ คําเขียว

NBUS026: การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ
บนสมารทโฟน iOS

229

สุนันทา ศรีมวง
ณัฏฐกันย เจริญวัฒธนากุล

240

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VII
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUS027: ประเภทของสั ญ ญาจ า งมี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ รัชดาภรณ เพิ่มความเจริญ

249

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ

NBUS028: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสาย ศรัญูเพิ่มความเจริญ

258

การบินไทยสมายลของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอน ผศ. ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ
เมือง
NBUS029: การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ ชัยชนะ พันธพงษ
การจัดตั้งสหกรณโคเนื้อ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

268

ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ

NBUS031: ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูเรียนตอการบริหาร สุวัลณา คูหากาญจน

278

จั ด การสภาพแวดล อ มภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในเขต ดร.ณัฐกาญจน สุวรรณธารา
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
NBUS032: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคใน เกศกนก ปกกระโทก

286

เขตลาดกระบัง
NBUS033: การศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ วรรณพิมล ชัยประคองชีพ
พนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนตจังหวัดชลบุรี

ดร.ณัฐกาญจน สุวรรณธารา

NBUS034: แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายเทคโนโลยีการผลิต ภัทรกร ยิ่งกิจสถาวร
บริษัทผลิตยางรถยนตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

294
302

ดร.ณัฐกาญจนสุวรรณธารา

NBUS037: ทั ศนคติ ของนั กศึ ก ษาต อ การเตรีย มความพรอ มเขา สู อ าเซี ย น กวีกานต กลั่นมา

309

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
NBUS038: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานสํานักงาน รัชนีภรณ คลองแคลว

317

ทัศนียการบัญชี
NBUS039: การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของ เกศกนก ปกกระโทก

327

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559
NBUS040: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ พิชญสุกานต วัสสกาญจน
ของนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักบนเกาะลาน จังหวัดชลบุรี

ดร.สาธนีย แซชิ่น

NBUS041: ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอปผาน LAN QIYAN
เว็บไซตไทยตําบลดอทคอม

339

ดร.สาธนีย แซชิ่น

NBUS042: ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารนวดแผนไทยของ GAN XUE YAN
นักทองเที่ยวจีนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

332

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

345

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

VIII
24 มีนาคม 2560

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

NBUS043: ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจทองเที่ยวที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี Lan HeHui

354

ของนักทองเที่ยวชาวจีน

ดร.สาธนีย แซชิ่น

NBUS044: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ สาวิตรี เจือทอง
อะไหลรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดนครปฐม

ดร.สาธนีย แซชิ่น

NBUS045: ปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลแอพพลิเคชั่นของผูใชโทรศัพทมือถือ LIANG JIA LIN
ไอโฟน ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

415

ดร.สาธนีย แซชิ่น

NBUS051: ปจ จัยที่ สําคัญ ในการตัด สินใจเลือกใชบริ การนวดแผนไทยเพื่ อ กรีโกญา สุกใส
สุขภาพ ในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

403

ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ

NBUS050: ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟตในอําเภอ จันทิมา เนินชัย
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

394

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

NBUS049: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินคา บริษัท การบิน กมลชนก วิเศษะภูติ
ไทย จํากัด (มหาชน)

385

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

NBUS048: ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ ในตําบลบึง ปฐมพงษ ภูพาที
คําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

379

เบญจา ทองพันธ

NBUS047: ปจจัยที่สําคัญตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูปคาสงใน ศราวุฒ ศรีวารินทร
ยานประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร

372

ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ

NBUS046: ค า ใช จ า ยในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ นิภารัตน นักตรีพงศ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

362

ดร.สาธนีย แซชิ่น

432

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

1

24 มีนาคม 2560

NBUS001: ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (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
ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา *
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการฝึกอบรมการ
ให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รองรับกลุ่มประเทศอาเซียนที่ใช้บริการของ บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสาเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน จานวน 200 คน ใช้การสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way anova
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ความพึงพอใจของผู้โดยสาร ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านบุคลิกภาพ และด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา อยู่ในระดับ
มาก สาหรับด้านการให้บริการ ด้านอารมณ์ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนแนวทางการเพื่อเป็น
การปรับปรุงการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ มีดังนี้ ด้านการให้บริการ
ได้แก่ บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ บุ คลิกน่า เชื่อถื อและไว้ใจได้ ด้านความรู้
ความสามารถด้านการใช้ภาษา ได้แก่ สื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ ด้านอารมณ์ ได้แก่ การแสดงออกที่ประทับใจเมื่อต้อง
ให้บริการที่นอกเหนือกว่าปกติ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ วารสารหนังสืออ่านบนเครื่องบิน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลชองผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการบริการไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: (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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องผ่านการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้บริการ
ก่อนปฏิบัติงานบนเครื่องบิน อาจเข้ารับการฝึกในต่างประเทศหรือในประเทศ แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติที่รับผิดชอบกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ และดาเนินกิจการเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นสายการบินของ
คนไทยอย่างแท้จริงจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติการบินที่มีความปลอดภัยสูงแล้วยังมุ่งเน้นให้บริการ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและพัฒนาการบริการสู่ความ
เป็นเลิศด้วยเสน่ห์ไทยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตามวิสัยทัศน์ของบริษัท การบินไทยฯ ที่กาหนดว่า เป็นสายการบิน
ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย (First Choice Carrier with Touches of THAI) พนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทยฯ นั้นเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติทั่วโลกทั้งในด้านของการบริการ และการ
มีเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้ม สุภาพอ่อนหวาน มีน้าใจ การคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
และการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ (http://www.
crewsociety.com)
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จากนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ได้ส่งเสริมการพัฒนางานบริการ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดย
ออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้บริการได้ง่าย และหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกัน
และกัน และวางรูปแบบการให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่คานึงว่าผู้รับบริการ
จะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door) ยกระดับการดาเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการ
เชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่างๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับคาขออนุญาต ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต
(One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต้น (http://www.opdc.go.th)
ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555/2556 จากการประเมินข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า จานวน
นักท่องเที่ยวและรายได้คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับปี 2554 และมีแนวโน้มว่า
จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สาหรับชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่อันดับต้นๆ คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และรัสเซีย ตามลาดับ ด้านการคมนาคม จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมือง
หลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์
รถไฟ และทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองตามลาดับ 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 จังหวัดเชียงใหม่จึงพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ก ลาง
การบินนานาชาติของภูมิภาค (Aviation Hub) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี, 2558-2561) จังหวัดเชียงใหม่จึงได้
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี, 2558-2561) นับว่ามี
ความสาคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ผ่านกระบวนการเห็นชอบและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกภาคส่วน จากข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร
โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนือ
ถึงทิศใต้ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ) พื้นที่มีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,566,910 ไร่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จาแนกเป็นพื้นที่
ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่ ) พื้นที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ 17.26%
(2,167,971 ไร่) จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่องจากมีภู มิทัศน์ที่งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และประเพณีมีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา ใน ปี 2554 เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญ
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ระดับโลก จากรายงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2554 (อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี, 2558-2561)
พบว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเชียงใหม่ จานวน 5,661,673 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 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 จานวน 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 หรือนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลาโพง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง หากเดินทางโดย
เครื่องบินเป็นการเดินทางโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง และ
มีเที่ยวบินหลายบริษัท ให้บริการหลายสิบเที่ยวบินต่อวัน โดยสายการบินหลัก คือ บริษัท การบินไทย จากัด และสาย
การบินอื่นๆ (สานักงานจังหวัดเชียงใหม่. 2556) ซึ่ง บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ให้บริการ 7 เที่ยวบินต่อวัน/
ทุกวัน/ทุกสัปดาห์ เพื่อเดินทางไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งศูนย์กลาง
ท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาทางอากาศ อันดับ 3 ของประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความ
พึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสนับสนุนการดาเนินงานในการให้บริการของ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKKCNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการฝึกอบรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรองรับ
กลุ่มประเทศอาเซียนที่ใช้บริการของ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
2. เพศ
3. สถานภาพ
4. การศึกษา
5. รายได้
6. อาชีพ
7. สัญชาติ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มตี อ่ การบริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
1. ด้านการให้บริการ
2. ด้านบุคลิกภาพ
3. ความรู้ความสามารถ ด้านการใช้ภาษา
4. ด้านอารมณ์
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อายุ
18 ปี ขึ้นไป ใช้บริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จานวน 4 เที่ยวบิน เที่ยวบินละโดยประมาณ 321 คน ระหว่างวันที่ 11
กับวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และระหว่างวันที่ 3 กับวันที่ 5 กันยายน 2559 เชียงใหม่ -กรุงเทพฯ จานวน 2 เที่ยวบิน
และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จานวน 2 เที่ยวบิน ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ไม่สามารถหาจานวนที่แน่นอนได้
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้บริการสายการบิน บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก Convenience sampling) โดยถือเอาความสะดวกของผู้ศึกษาเป็นหลัก
และง่ายต่อการเก็บข้อมูล กาหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสาเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน (1970) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ.
2555) กาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน
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ตาราง 1 ตารางเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เที่ยวบิน
11 กรกฎาคม 2559 TG 105
24 กรกฎาคม 2559 TG 111
3 กันยายน 2559 TG 116
5 กันยายน 2559 TG 120

สถานที่
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ออกเวลา
10.40 น.
15.10 น.
17.20 น.
18.40 น.

ถึงเวลา
11.50 น.
16.20 น.
18.30 น.
20.00 น.

ที่มา: บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (กรกฎาคม-กันยายน 2559)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. องค์ประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ลักษณะ
คาถามในแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ
2. การตรวจสอบความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ทาร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้อง และครอบคลุมความชัดเจนของเนื้อหาสาระ ต่อจากนั้นให้นาเครื่องมือ
ที่ใช้ศึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ร่วมพิจารณาประเมินตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือศึกษาดังกล่าว โดยทาการคัดเลือก
ข้อคาถามที่มีค่า IOC ไม่ต่ากว่า .50 มาใช้ในแบบสอบถาม สาหรับข้อที่ IOC น้อยกว่า 0.50 ผู้วิจัยทาการตัดทิ้งก่อน
นาไปสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98
3. การทดสอบเครื่องมือในภาคสนามนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขไปทดลองใช้กับผู้โดยสาร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Efficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95
4. นาแบบสอบถามจากการทดสอบดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
นาไปรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนาขึ้นออกแบบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทาการเก็บข้อมูล
จากผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติ สาหรับรายได้ แปลช่วงเงินเป็นเงินไทย แบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 1) อายุ 2) เพศ 3) สถานภาพ 4) การศึกษา 5) รายได้ 6) อาชีพ และ
7) สัญชาติ
ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจของผู้ โ ดยสารที่ มี ต่ อ การบริ ก ารของพนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น
เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 5 ด้าน มีดังนี้ 1) ด้านการให้บริการ จานวน 2 ข้อ 2) ด้านบุคลิกภาพ
จานวน 2 ข้อ 3) ด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา จานวน 2 ข้อ 4) ด้านอารมณ์ จานวน 3 ข้อ และ 5) ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก จานวน 6 ข้อ
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เกณฑ์ในการวัดระดับเกี่ยวกับความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้ สร้างและพัฒนาขึ้นกาหนดเกณฑ์
การให้ค่าความหมายความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างแบบ Rating Scale โดยกาหนดเกณฑ์ในการให้คาตอบ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ระดับคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน
BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูล
2. วางแผนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. จัดเตรียมแบบสารวจให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วางแผนดาเนินการ ตามเที่ยวบินที่กาหนด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง จานวน 4 เที่ยวบิน เที่ยวละ 50 ชุด รวมจานวน 200 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับหาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 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 ตามลาดับ 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
ต่ากว่าปริญญาตรี 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 ตามลาดับ 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 ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNXBKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ -ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ใน 5 ด้าน พบว่า โดยรวมเฉลี่ย 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) ตามลาดับ แสดงดังตาราง 1
ตาราง 2 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ
(n = 200)
รายการ
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านบุคลิกภาพ
3.56 0.60
มาก
2. ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา
3.55 0.70
มาก
3. ด้านการให้บริการ
3.36 0.52 ปานกลาง
4. ด้านอารมณ์
3.35 0.68 ปานกลาง
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.27 0.74 ปานกลาง
โดยรวม (เฉลี่ย)
3.42 0.65
มาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .805 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ความ
พึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
เพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .070 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ความ
พึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .409 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .561 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .850 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
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ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 6 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .338 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 7 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มี
สัญชาติต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig ที่ได้ เท่ากับ .850 มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า
ความพึงพอใจของผู้โดยสารฯ ที่มีสัญชาติต่างกัน มีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
1. ด้านการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ บางเที่ยวบิน
มีจานวนผู้โดยสารเป็นจานวนมาก ซึ่งในบางครั้งการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาจไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้โดยสารได้ทั้งหมด อีกทั้งช่วงเวลาบินมีเวลาจากัด จึงทาให้ความพึงพอใจที่มีต่อบริการของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พวงผกา วรรธนะปกรณ์
(2556) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงต่อความพึงพอใจในบริการของ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2556 เรียงตามลาดับ ค่าความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการตอบสนอง มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.76 0.71 0.63 และ
0.62 ตามลาดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ปานกลาง สอดคล้องกับทฤษฎีการบริการ (เอนก สุวรรณบัณฑิต; และภาสกร
อดุลพัฒนกิจ. 2554) คือ ผู้ให้บริการต้องเกิดการรับรู้และเข้าใจลักษณะของงานบริการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลาย และเกิดความคาดหวังในคุณภาพการบริการที่สามารถเป็นไปได้ตามลักษณะของงาน และตระหนักถึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของตัวผู้รับบริการในกระบวนการบริการในฐานะผู้แสดงเจตนาในการรับบริการ
2. ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ต้องผ่านการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใหม่ของบริษัท ฯ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 8 สัปดาห์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (BQ) สถานที่ในการ
ฝึกอบรม คือ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ สานักงานหลักสี่ และมีการใช้อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติการบิน เน้นเรื่องความปลอดภัยอย่างรัดกุม และมีการเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนปฏิบัติ
การบินเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) (2557) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาท สุภาพอ่อนโยน อบอุ่น และมีท่วงท่า
ที่นุ่มนวล มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรกับผู้อื่น และสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและสังคม
ได้ง่าย มีความอดทนต่อความยากลาบากของงาน อดทนต่อปฏิกิริยาของผู้โดยสาร และมีความอดทนต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่างๆ แต่งตัวดี สะอาด และเรียบร้อย มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักงานทางด้านบริการ
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มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความห่วงใยเอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างจริงใจที่จะมอบให้แก่ผู้โดยสาร และสอดคล้องกับบุคลิก
คุณลักษณะ 7 ประการของนักบริการที่ดี คือ ยิ้มแย้มและเอาใจเขาใส่ใจผู้โดยสาร เห็นอกเห็นใจในความยุ่งยากลาบาก
ของผู้โดยสาร ตอบสนองความต้องการผู้โดยสารอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ
ผู้โดยสาร การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใช่ทาแบบเสียมิได้ แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ
และเสริมองค์กรด้วยกริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกระตือรือร้นขณะบริการ
จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ
3. ด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องพบปะกับชาวต่างชาติอยู่เป็นประจา
ขณะปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน และเป็นคุณสมบัติที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งของทุกสายการบินที่พนักงานต้อนรับบนเครื่อง
ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเป็นอย่างดียงิ่ สอดคล้องกับ ฐมณฑ์ปวีร์ เพชรรัตน์ (2555) ศึกษาเรื่อง การ
สารวจความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประเมินตาราเรียนในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานสายงาน
ปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ผลการศึกษาพบว่า ทักษะภาษาอังกฤษมีความจาเป็นในการทางานมากที่สุด คือ การฟังและ
การพูด พนักงานระดับกลางมีความสามารถในด้านใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษได้ดีกว่าพนักงานระดับล่าง พนั กงาน
ระดับกลางต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน ส่วนพนักงานระดับล่างต้องการพัฒนาทักษะทางด้าน
การฟังและการพูด
4. ด้านอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ต้องปฏิบัติในแต่ละ
เที่ยวบิน พบปะผู้โดยสารเป็นจานวนมาก ผู้โดยสารแต่ละคนมีอารมณ์และความต้องการในการบริการที่ไม่เหมือนกัน
และอาจมีผู้โดยสารบางคนที่มีอารมณ์ร้อน รีบด่วน อยากได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วน ประกอบกับพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินการทางานมีขั้นตอนในการบริการ และต้องประสบกับผู้โดยสารดังกล่าว ในบางครั้งอาจมีปฏิ กิริยาที่ไม่
เหมาะสมได้ในบางโอกาส จึงให้บริการล่าช้าบ้าง จึงทาให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อบริการของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ กรรนภัทร กันแก้ว (2555) ที่พบว่า
ความพึงพอใจของผู้โดยสารกับการบริการสายการบิน: กรณีศึกษาสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในประเทศไทย
ภาพรวมระดับความคาดหวังต่อการบริการทางด้านการบริการภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบิ นต่อสายการบิน
กรณีศึกษาทั้งสองสายการบิน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังในระดับมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจต่อบริการ
ที่ได้รับในระดับที่มาก สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ คือ ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่นเป็น
ความต้องการในลาดับต่อมา ซึ่งความต้องการในชั้นนี้ถ้าได้รับจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เป็นเที่ยวบินที่ไม่มีบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน อีกทั้งด้านการให้บริการหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ ผู้โดยสารไม่ได้
ต้องการทุกคน แต่เป็นบริการที่ไว้ให้เพื่อเพิ่มความประทับใจแก่ผู้โดยสาร เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ บางเที่ยว
มีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการร่วมเดินทางด้วย ความต้องการของการใช้รถเข็นสาหรับผู้สูงอายุ หรือสาหรับผู้พิการจึงมีความ
จาเป็น อีกทั้งที่นั่งและอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับผู้โดยสาร เช่น การเลือกรับชม ภาพยนตร์ ดูรายการทีวีและ
ฟังดนตรีอันไพเราะที่คัดสรรบทเพลงมาให้ อาจจะไม่ถูกใจผู้โดยสารได้ทุกเชื้อชาติทุกภาษา ไม่สอดคล้องกับ รัฐนันท์
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พุกภักดี (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย การศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยจาแนกตามส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านการให้บริการ ควรให้บริการผู้โดยสารด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น โดยไม่
คานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา การแต่งกาย เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจในการบริการให้แก่ผู้โดยสารมากกว่าเดิม
2. ด้านบุคลิกภาพ ควรมีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างการแสดงออกที่ประทับใจเมื่อต้อง
ให้บริการที่นอกเหนือกว่าปกติ ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีบุคลิกน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ เป็นการเสริมแรงด้าน
บุคลิกภาพให้ดูดีทั้งภายนอกและภายในมากยิ่งขึ้น
3. ด้านความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา ควรมีโครงการจัดฝึกอบรมด้านภาษาที่สามหรือภาษา
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เพื่อเป็นเสน่ห์ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น
4. ด้านอารมณ์ ควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านอารมณ์ เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ด้านอารมณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อันมีผลกระทบแก่ผู้โดยสารได้
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ควรเน้นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้โดยสารทั่วไป เพื่อ
ก่อให้เกิดความประทับใจการใช้บริการเที่ยวบินของ บริษัท เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารจาแนกตามช่วงเวลา เที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้โดยสารต่อการบริการบนเที่ยวบิน BKK-CNX-BKK บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
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NBUS002: วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถ: ที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรม
DIDACTIC POEM "PHRA PARAMATTHA": THE ORIGIN AND LITERATURE
DISSEMINATION
จามีกร ชูทรัพย *
* บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดยอ
วรรณกรรมกลอนสวดเรื่ องพระปรมัตถ เปนวรรณกรรมทางศาสนาที่มุง เนนการสอนธรรมระดั บพื้นฐาน
เชน การทํา ความดี ทําบุ ญ รัก ษาศีล บูชาพระรัตนตรัย คุณประโยชน ของการสรา งกุศลและโทษของการทํ าอกุศ ล
และสอนธรรมระดั บสูง คือ ความไม เที่ย งแทของสัง ขาร การเวีย นวา ยตายเกิด และการไปสูนิ พพาน ซึ่ง ปจจุ บัน มี
นักวิชาการที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาและคุณคาของวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องนี้แลว อยางไรก็ตามงานวิจัยที่ผาน
มายังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรมดังกลาวมากนัก บทความนี้จึงนําเสนอขอมูล
เพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว โดยใชตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถ ของสํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี กรุงเทพฯ
เปนหลัก
ผลการศึกษา พบวา วรรณกรรมเรื่องนี้มีที่มาจากปรมัตถธรรม โดยนําเอาหลักธรรมขอดังกลาวมาดัดแปลง
ใหมเป นวรรณกรรมกลอนสวดที่ทําใหสามารถอา นและเขาใจไดง ายสํา หรับคนที่ไมมี ความรูเรื่อ งศาสนาอย างเช น
ชาวบานทั่วไป ตนฉบับวรรณกรรมเรื่องนี้สวนมากเปนสมุดไทย มีอายุอยูในสมัยรัชกาลที่ 3-5 แหงกรุงรัตนโกสินทร
มีตน ฉบั บแพรก ระจายอยูทั่ว ประเทศ แต พบมากที่ สุดทางภาคใต นอกจากนี้ ยัง พบวา มีวรรณกรรมเรื่อ งอื่ นๆ ที่ มี
ความสําคัญและโดดเดนในภาคใตบันทึกรวมอยูในตนฉบับเลมเดียวกับพระปรมัตถดวย ซึ่งลวนบงชี้ใหเห็นถึงความ
สอดคลองกันระหวางพระปรมัตถและวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ทั้งดานเนื้อหาและความสัมพันธกับทองถิ่นภาคใตอยาง
เห็นไดชัด จึงสรุปไดวาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถเปนวรรณกรรมที่เริ่มแพรกระจายมาจากภาคใต
ทายที่สุดแลว เนื้อหาเรื่องที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถ จึงเปนการ
นําเสนอขอมูลที่ยังไมเคยมีผูศึกษา โดยตอยอดจากงานวิจัยเดิมเกี่ยวกับวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องดังกลาว เพื่อให
ทราบถึงภูมิหลังของวรรณกรรมเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
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) เปนวรรณกรรมที่ประพันธดวยกาพยชนิ ด
ตางๆ เชน ยานี 11 ฉบั ง 16 หรือสุรางคนางค 28 นิยมประพันธ ตั้งแตสมั ยกรุงศรี อยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 5 แหงกรุ ง
รัตนโกสินทร เนื้อหามักเปนเรื่องในศาสนา คือ ชาดกและหลักธรรมตางๆ ผูสวดสวนมากจะเปนพระหรือบัณฑิตผูมี
ความรูสวดใหประชาชนซึ่งอานหนังสือไมออกไดฟง โดยใชสําหรับสวดหรืออานในชวงที่ศาสนิกชนไปบําเพ็ญกุศลที่
วัด สวดในวันนักขัตฤกษหรือสวดเมื่อสิ้นหนานาในครัวเรือนทั่วไปตามชนบท ดังนั้นวรรณกรรมกลอนสวดจึงมีความ
เกี่ ยวขอ งกับ วิถี ชี วิต ของประชาชนอย างมาก เนื่ องจากสามารถใชเ ปน แบบเรี ย นสอนอา นสํา หรั บ เด็ กเพื่ อใหอ า น
หนังสือไดคลองแคลว ดวยคําประพันธที่มีลักษณะเปนรอยกรองทําใหอานและจดจําไดงาย นอกจากนี้กลอนสวดยังมี
ฐานะเปนสิ่งจูงใจใหเลื่อมใสในพุทธศาสนา สั่งสอนเรื่องความดีความชั่ว บาปบุญคุณโทษ และใหขอคิดคติสอนใจใน
การดําเนินชีวิตอีกดวย เพราะฉะนั้นวรรณกรรมกลอนสวดจึงเปนวรรณกรรมที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของวัดกับประชาชน รวมถึงสะทอนความเชื่อและคานิยมของคนในอดีตไดเปนอยางดี
วรรณกรรมกลอดสวดเรื่ อ ง “พระปรมั ต ถ ” เป น วรรณกรรมที่ นํ า “ปรมั ต ถธรรม” จากพระอภิ ธ รรมใน
พระไตรปฎกมาดัดแปลงเปนวรรณกรรมกลอนสวด สิ่งที่นาสนใจ คือ ปรมัตถธรรมเปนหลักธรรมที่กลาวถึงจุดหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนา หรือ “นิพพาน” ผานการอธิบายประกอบกับสิ่งตางๆ ที่เกิดและดับตามปจจัย ไดแก จิต เจตสิก
และรูป เพื่อใหเห็นถึงความไมเที่ยงของสังขาร และชี้ใหเห็นวานิพพานคือความจริงแทที่หลุดพนจากความทุกขทั้งปวง
อยางไรก็ตามเนื้อหาของปรมัตถธรรมนั้นก็เปนหลักธรรมที่เขาใจไดยากอยางมากในกลุมคนที่ไมมีความรูเรื่องศาสนา
แมกระทั่ง ในกลุ มผูศึ กษาเรื่องทางศาสนาเองก็ยัง กลา ววา “ปรมัตถธรรมหรือ ธรรมขั้นปรมัตถ เปน สิ่งที่ย ากหากจะ
ศึ ก ษาให เ ข า ใจอย า งถ อ งแท ” แต ว รรณกรรมเรื่ อ งพระปรมั ต ถ นี้ ไ ด นํ า หลั ก ธรรมดั ง กล า วมาดั ด แปลงใหม เ ป น
วรรณกรรมกลอนสวด ที่ประยุกตเนื้อหาใหเขากับความเชื่อขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนทั่วไป โดย
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เนื้อหาเริ่มตนจากการสอนศีลธรรมระดับพื้นฐาน เชน การทําความดี ทําบุญ รักษาศีล บูชาพระรัตนตรัย เพื่อใหเห็น
คุณประโยชนของการสรางกุศล และสอนเรื่องเวรกรรมและนรกเพื่อใหเห็นโทษ ของการทําอกุศล เชน
“ใครรักษาได
ศีลทานนี้ไซร
ยกใสเหนือหัว
ศีลพระทั้งหา
จะพาเอาตัว
ใหพนที่กลัว
พนทางกันดาร”
“บาปเบียนมนุษย
บาปนั้นที่สุด
ยิ่งกวาทุกอัน
เมื่อดับสังขา
เวราตามทัน
ตกลงไปพลัน
ในจตุราบาย”
จากนั้นเนื้อหาจะสอนสิ่งที่เปนสามัญลักษณะของโลก คือ ความไมเที่ยงแทของสังขาร การเวียนวายตาย
เกิด และการไปสูนิพพาน อันเปนหลักสําคัญของปรมัตถธรรม เชน
“แมนวานอยใหญ
ครั้นนําพาไป
ลมสิ้นทุกสิ่ง
เพราะวาความตาย
มีทุกชายหญิง
ไมเที่ยงแทจริง
อยาพึงยินดี”
“เวียนตายแลวเวียนเกิด
เอากําเนิดในสงสารอายุไมยืนนาน เรงคิดอานทํากุศล”
“ความในมนุษยโลกนี้
ในสวรรคนั้นก็มีความสุขไมเหมือนที่นิ
เรงใหทําบุญใหทำ
จึงคิดถึงกรรมฐาน
จงคิดอานทุกราตรี”
จากตัวอยางขางตน วรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถจึงเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาที่ปรากฏ
อยางยิ่ง เนื่องจากเปนวรรณกรรมที่นําเอาหลักธรรมจากพระไตรปฎกซึ่ งเปนภาษาบาลีหรือเปนเรื่องทางศาสนาที่
เขาใจไดยาก มาดัดแปลงเปนวรรณกรรมกลอนสวดภาษาไทยที่มีทั้งทวงทํานองไพเราะตามแบบฉบับรอยกรอง มีการ
ปรับ เนื้อ หาและการยกตัวอยางตา งๆ ที่สามารถทํ าความเขา ใจหลัก ของปรมัตถธรรมไดงา ยขึ้ น สะทอ นใหเห็ นถึ ง
ความรูทางดานศาสนา ภาษา และวรรณศิลปของผูประพันธ
ในปจจุบันมีนักวิชาการที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาและคุณคาของวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถ
พรอ มทั้ง ปริว รรต (หมายถึง การแปลรูป แบบการเขีย นจากตน ฉบับ ใหเ ปน อักษรไทยปจ จุบัน ) และตี พิมพ เผยแพร
เนื้อหาไวแลว เชน พระปรมัตถฉบับภาคใตในงานวิจัยเรื่อง“พระปรมัตถธรรม คํากาพย ฉบับชําระ” ของสุธิวงศ พงศ
ไพบูลย และ พระปรมัตถฉบับจังหวัดกาญจนบุรีในงานวิจัยเรื่อง “ปรมัตถกลอนสวด: วรรณกรรมทองถิ่นกาญจนบุรี
ปริ ท รรศน ” ของฟ อ น เปรมพั น ธุ และปริ ญญา ป นสุ ว รรณ ” โดยคุ ณค า สํ าคั ญๆ ของวรรณกรรมเรื่ อ งนี้ ห ากกล า ว
โดยสังเขป จะกลาวไดวาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถเปนวรรณกรรมที่มีคุณคาในดานใหญๆ 2 ดาน คือ
1. ดานวรรณศิลป ซึ่งเดนทางดานการเลือกใชคําที่เรียบงายไมซับซอนเหมาะสําหรับการใหคนทั่วไปอาน อีกทั้งยังมี
การพรรณนาใหผูอานหรือผูฟงเกิดจินตนาการหรือมีอารมณคลอยตามไปกับเนื้อเรื่องดวยการใชโวหารและภาพพจน
2. ดานสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงหลักธรรมตาง ๆ ในพุทธศาสนาที่ไมไดมีเพียงปรมัตถธรรมแตเพียงอยางเดียว อีกทั้ง
ยังแสดงใหเห็นถึงความเชื่อและสภาพสังคมของคนไทยอีกดวย
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ภาพประกอบ 1 ตัวอยางหนังสืองานวิจัยวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถที่ตีพิมพเผยแพรแลว
นอกจากประเด็นเรื่องเนื้อหาและคุณคาของวรรณกรรมที่ไดมีผูศึกษาและเผยแพรแลว ประเด็นอื่นๆ เชน
ที่ม าและการแพร ก ระจายของวรรณกรรมก็ เ ป น ประเด็ น ที่ น า สนใจศึ ก ษาและยั ง ไม มี ก ารกล า วถึ ง มากนั ก ดั ง นั้ น
บทความนี้จึงนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถเพิ่มเติมในเรื่องที่มาและการแพรกระจาย
เพื่อใหทราบถึงภูมิหลังของวรรณกรรมดังกลาว โดยใชตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถ ของสํานักหอสมุดแหงชาติ
ทาวาสุกรี กรุงเทพฯ เปนแหลงขอมูลหลัก ดังนี้
ทีม่ าของวรรณกรรม
ที่มาของวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถ มาจากหลักธรรมชื่อปรมัตถธรรม โดยนํามาดัดแปลงเปน
วรรณกรรมกลอนสวด เพื่อใหคนทั่วไปที่ไมมีความรูในเรื่องศาสนาสามารถเขาใจลักษณะของปรมัตถธรรมไดงาย ซึ่ง
ในตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถมีขอความกลาวถึงที่มาของวรรณกรรมเรื่องนี้ความวา
“จักเอาบาลี
คําพระชินสีห
คัดออกเปนไทย
สั่งสอนมนุษย
กลบุตรสืบไป
ฟงแลวจําไว
อยาใหเสื่อมสูญ
ปรมัตถวินัย
แปรเปนคําไทย
พระเจาบัณฑูร
สืบสืบกันไป
มิใหเสื่อมสูญ
พระเจาบัณฑูร
สอนสัตวทั้งหลาย”
“มาขาจะกลาวไป
ปรมัตถผูกใหม
สอนโลกโลกา
พระเจาบันฑูร
สืบสืบกันมา
มิใหเสื่อมสูญ
พระเจาบันฑูร
สอนสัตวทั้งหลาย”
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“ตัวเราแตงไว
ใหเปนวิสัย
จะไดโดยมี
ผิดพลั้งอักษร
ตัดรอนพระบาลี
บทกลอนใครดี
ชวยจัดดัดแปลง”
“ทําตามสําแดง
ใชวาจะแตง
สมมุติเอาเอง
ยกในพระคัมภีร
ปรมัตถนั้นเอง
ผิดเลาเราเกรง
เปนบาปกรรมนา”
จากความขางตนกลาวไดวา วรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถมีที่มาจากการนําปรมัตถธรรมที่เปนภาษาบาลีมา
“ผูก” หรือ “แปร” หมายถึงปรับเปลี่ยนแลวเขียนขึ้นใหม แตไมใชการสรางเรื่องขึ้นเอง เพราะยังคงอยูในพื้นฐานของ
ปรมัตถธรรมดังขอความที่บอกวา “จักเอาบาลี คําพระชินสีหคัดออกเปนไทย” หรือ “ใชวาจะแตง สมมุติเอาเอง ยกใน
พระคั มภีร ปรมั ตถนั้ นเอง” หมายถึ งวรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถ นี้ยกเอาปรมัต ถธรรมมาเปนหลักในการแตง เรื่อ ง
นั่นเอง

รูปที่ 2 แผนผังจําแนกลักษณะของปรมัตถธรรม 4 ประการ
ดานการดัดแปลงเนื้อหาจากหลักธรรมมาเปนวรรณกรรม นอกจากจะใชการประพันธดวยคําประพันธแบบ
รอยกรองแลว การยกตัวอยางใหคนทั่วไปสามารถทําความเขาใจเนื้อหาไดงาย ก็นับวาเปนลักษณะที่นาสนใจของ
วรรณกรรมเรื่อ งนี้ เนื้ อหาของกลอนสวดเรื่ อ งพระปรมั ตถ แ ตกต างจากปรมัต ถธรรมในดา นการนํ าเสนอคติธ รรม
กลาวคือ ปรมัตถธรรมนั้นไดมีการแบงลักษณะของปรมัตถธรรมไวเปน 4 ประเภท ไดแก จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
ซึ่ง แต ละอยา งสามารถจํ า แนกแยกย อ ยไดอี ก รวมแล วมี ไ มต่ํ ากว า 100 ประเภท และทั้ งหมดนี้ ยัง มี ความสั มพั น ธ
เชื่อมโยงกันไดอีกมากมาย เชน เมื่อจิตหนึ่งเกิดขึ้น เจตสิกหนึ่งก็จะเกิดขึ้นพรอมกัน หรือ รูปหนึ่งจะเกิดขึ้นไมไดหาก
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รูปอีกรูปหนึ่งไมเกิดขึ้นมากอน เปนตน ดังนั้นแมวาปรมัตถธรรมจะเปนการสรุปยอพระอภิธรรมใหเหลือเปนปรมัตถ
ธรรม 4 ประการแลวก็ตาม แตก็ยังเปนเรื่องที่มีเนื้อหามากและมีการเชื่อมโยงที่ซับซอนยากแกการทําความเขาใจอยูดี
สวนวรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถไดตัดรายละเอียดเกี่ยวกับจิต เจตสิก รูป ออกไปทั้งหมด คงเหลือไวแ ต
นิพพานโดยเน นการนํ าเสนอผานเรื่ องของไตรลัก ษณหรือ ความไมเที่ยงแทของสังขาร การสรางบุญกุศล เรื่องนรก
สวรรค และความทุกขจากการเวียนวายตายเกิด ชี้ใหเห็นวานิพพานนั้นเปนความสุขที่แทจริง ซึ่งคําสอนที่นําเสนอมา
เหลานี้ลวนเปนคติธรรมที่พบเห็นไดในวรรณกรรมศาสนาทุกเรื่อง และเปนคติธรรมที่ฝงอยูในความเชื่อของคนไทย
อยางกวางขวาง จึงถือไดวาผูประพันธวรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถนี้เปนผูที่มีความสามารถอยางยิ่งในการดัดแปลง
เนื้อหาจากหลักธรรมที่เขาใจยากใหเปนเรื่องงาย โดยการตัดทอนเนื้อหาที่ซับซอนออกแลวอธิบายใหมดวยการใชคติ
ธรรมที่ เข าใจกั นอยูแล วโดยทั่ว ไปในการนํา เสนอ หรือ การอธิ บายด วยมุม มองที่แ ตกตา งจากหลัก ธรรมแต หวั งผล
เดียวกันคือใหเห็นความสําคัญของนิพพาน ตัวอยางเชน การนําเสนอเรื่องนิพพาน ปรมัตถธรรมนําเสนอวานิพพานคือ
สภาวะที่หลุดพนจากทุกขและขันธทั้งปวง โดยสามารถจําแนกไดทั้งหมด 3 ประเภทตามมุมมองตางๆ ไดแก
1. จําแนกตามสภาวะลักษณะ ไดแก สันติลักษณะ หมายถึง การสงบจากกิเลสและขันธทั้งหลาย
2. จําแนกตามปริยายแหงเหตุ หรือการมีอยูของขันธขณะนิพพาน ไดแก
2.1 สอุปาทิเสสนิพพาน คือ การสิ้นกิเลสทั้งหมดแลวแตยังมีขันธเกิดดับสืบตออยู
2.2 อนุปาทิเสสนิพพาน คือ การดับขันธทั้งหมด โดยทั่วไปเรียกวา “ปรินิพพาน”
3. จําแนกตามอาการเขาถึง ไดแก
3.1 สุญญตนิพพาน คือ นิพพานโดยสูญสิ้นจากกิเลสและขันธปวง
3.2 อนิมิตตนิพพาน คือ นิพพานโดยไมมีนิมิต เครื่องหมาย รูปราง สีสัน วรรณะ
3.3 อัปปณิหิตนิพพาน คือ นิพพานโดยไมมีอารมณปรารถนาและตัณหา
ดานการนําเสนอนิพพานในวรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถ เปนการนําเสนอผานมุมมองงายๆ วา “นิพพาน”
คือ “ความสุข” ผานบทประพันธที่แสดงใหเห็นถึงคุณประโยชนตางๆ ของนิพพาน เชน
“นิพพานอันประเสริฐ
ไดไปเกิดพนรําคาญ
เปนสุขสําราญ
ประเสริฐนักใชพอดี
ความไขแลความตาย
ก็กลับกลัวไมรูมี
แสนสนุกเปรมปรีดิ์
ประเสริฐนักยิ่งอินทรพรหม
นิพพานคือหนึ่งดวงแกว ใครรูแลวเปนอุดม
แสนสนุกพึงชม
ยิ่งไตรภพจบโลกีย”
“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 แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการนําเสนอนิพพานที่สามารถเขาใจไดงายกวาเมื่อเทียบ
กับการนําเสนอนิพพานในปรมัตถธรรม เพราะบทประพันธไมไดมีการกลาวถึงรายละเอียดวานิพพานมีกี่ประเภทและ
เป น อย า งไรบ าง แตนํ า เสนองา ย ๆ ผ านความเชื่อ เรื่ องสวรรค ที่ค นไทยเชื่อ กั น วา เป นที่ ที่ อยู แ ล วมี แ ตค วามสุ ข ว า
“นิพพานเป นที่ที่ดี ยิ่งกวาสวรรค” หรื อหากมองโดยรวมจะเห็นว าบทประพั นธดัง กลาวไดบรรยายเกี่ย วกับนิ พพาน
เอาไวโดยสรุปวา “นิพพานเปนสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกวาการไดไปสวรรค เปนที่อยูแลวสุขสบายไมมีความทุกขใดๆ แมแต
พระพุทธเจาทั้งหลายในกาลกอนก็ลวนแตไปสูนิพพาน” ซึ่งการนําเสนอเพียงเทานี้ก็สามารถเปนแรงจูงใจใหผูอาน
หรือคนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญและเรงทําความดีเพื่อใหไดไปสูนิพพาน
การแพรกระจายของวรรณกรรม
เทาที่สามารถคนหาและสืบทราบไดในปจจุบัน วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถเปนวรรณกรรม
ที่นิยมบั นทึกลงบนเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยอย างแพร หลายในชวงรัชกาลที่ 3-5 แหงกรุงรัต นโกสิน ทร พบ
ตนฉบับแพรกระจายอยูมากทางภาคใตตอนลางและภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย โดยพบตนฉบับเฉพาะที่มี
สภาพสมบูรณและเสียหายเล็กนอยรวมแลวไมต่ํากวา 30 เลม และยังมีตนฉบับที่เสียหายกระทอนกระแทนอีกเปน
จํานวนมาก สวนทางภาคกลางเฉพาะที่เก็บรักษาอยูที่สํานักหอสมุดแหงชาติพบตนฉบับจํานวน 29 เลม ทางจังหวัด
กาญจนบุรีพบตนฉบับเฉพาะที่มีสภาพสมบูรณและเสียหายเล็กนอยรวม 3 เลม และในบริเวณภาคเหนือตอนลางพบ
ตนฉบับจํานวนอยางนอย 3 เลม สรุปวาประเทศไทยพบตนฉบับสมุดไทยวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถรวม
แลวไมต่ํากวา 65 เลม

ภพประกอบ 3 ตัวอยางสมุดไทยที่ใชบันทึก
ส ว นทิ ศ ทางของการแพร ก ระจายสั น นิ ษ ฐานว า วรรณกรรมกลอนสวดเรื่ อ งพระปรมั ต ถ น า จะเริ่ ม
แพรกระจายมาจากภาคใต โดยตั้งขอสังเกตจากจํานวนของตนฉบับสมุดไทยที่พบในทองถิ่นนี้มากที่สุดและลดหลั่น
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กันไปจนถึงภาคเหนือที่พบนอยที่สุด กรณีการเริ่มแพรกระจายของวรรณกรรมจากภาคใตขึ้นไปสูภาคกลาง คาดวา
นาจะมาจากการรวบรวมหนังสือตําราตางๆ จากจังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่ 1-2 ขึ้นมายังกรุงเทพฯ หรือ
จากการแตงตั้ งขา ราชการใหเป นผูบ ริหารจัง หวัดนครศรีธรรมราชในฐานะหัว เมือ งในสมัย นั้น ซึ่ งทํา ใหระยะนี้เป น
ชวงเวลาที่วรรณกรรมทั้งจากภาคกลางและภาคใตหลายๆ เรื่องเริ่มมีการเผยแพรสงอิทธิพลไปมาซึ่งกันและกัน เชน
การแตงหรือคัดลอกวรรณกรรมภาคกลางเปนสํานวนภาคใต ประเด็นนี้ จึงทําใหเกิดแนวคิดที่นาสนใจวาวรรณกรรม
กลอนสวดเรื่องพระปรมัตถ นี้เปนวรรณกรรมที่เริ่มแพรกระจายมาจากภาคใตจริ งหรือไม ซึ่งในงานวิจัยของสุธิวงศ
พงศไพบูลย ที่ศึกษาวรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถสํานวนภาคใต ไดใหขอวินิจฉัยที่นาสนใจเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว
โดยสรุปไดดังนี้
1. แนวคิดของสุธิวงศ พงศไพบูลย ทํางานวิจัยเรื่อง “พระปรมัตถธรรม คํากาพย ฉบับชําระ” โดย
คัดเลือกตนฉบับสมุดไทยเฉพาะที่ พบในทองถิ่นภาคใตที่มีความสมบูรณจํานวน 16 เลม เปนหลัก ในการวิเคราะห
เนนการศึกษาคุณคาดานการใชภาษาและสภาพสังคม ซึ่งสุธิวงศ พงศไพบูลย ไดใหขอวินิจฉัยวาวรรณกรรมกลอน
สวดเรื่องพระปรมัตถเปนวรรณกรรมทองถิน่ ภาคใตจากการพิจารณาปจจัยตางๆ ตอไปนี้
1.1 วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปนวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต
ตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถที่สุธิวงศ พงศไพบูลย ใช มีเนื้อหาที่กลาวถึงวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต ซึ่งไมมีใน
ภาคอื่นๆ ไดแก การออกพราน การใชไมเพื่อนผี การแสดงโนรา กลองแขกและกลองทับ การเรียนและใชอักษรขอม
ไทย ดังความในตนฉบับทองถิ่นภาคใต เชน
“โขนหนังเครื่องรําเตน
เปนของเลนบันดามี
มะโนรามะโหรี
ปโทนทับจับจิตใจ”
1.2 การใชคําภาษาถิ่น หนวยเสียง โครงสรางประโยค ฉันทลักษณ และการบันทึกตามสําเนียง
ของทองถิ่นภาคใต
เชน เดี ยวกับ ขอ 1.1 ที่ เป นการมองเอกลั กษณข องทอ งถิ่น ภาคใตจ ากสภาพสั งคมที่ ปรากฏใน
วรรณกรรม ข อ 1.2 นี้ จะเปน การมองจากเอกลักษณท างภาษา ซึ่ งการใชคํ าภาษาถิ่น ในวรรณกรรม สุ ธิวงศ พงศ
ไพบูลย กลาววาหากปรากฏการใชคําภาษาถิ่นในระดับผิวเผินหรือมีเพียงเล็กนอยจะไมสามารถสรุปไดวาวรรณกรรม
เรื่องนั้นๆ เปนของถิ่นใดถิ่นหนึ่งจริงหรือไม เนื่องจากคําบางคําเปนคําที่ใชกันทั่วไปในหลายทองถิ่น หรือบางครั้ง ผู
คัดลอกก็อ าจเปนผู รูภาษาหลายๆ ถิ่น หลายๆ สมัย ดังนั้ นจึงควรพิจารณาคํ าในระดั บลึกหรือเปนคําที่มี วัฒนธรรม
เฉพาะถิ่นเปนบริบทอยางเห็นไดชัด เชน คําวา “ชังมัง” หรือ “ชังกั้ง” เปนสํานวนภาษาถิ่นใต หมายถึง ทะลึ่งตึงตัง,
เกกมะเหรก, เกะกะ ตัวอยางความในตนฉบับทองถิ่นภาคใต เชน
เดินโซเซมา
นาดกรายซายขวา
เจรจาหยาบคาย
พบเพื่อนพูดหัว
ทําตัวครุยคราย
เกะกะวุนวาย
ชังมังโฉงเฉง
ผลของการวิ จั ย พบว า ต น ฉบั บ วรรณกรรมกลอนสวดเรื่ อ งพระปรมั ต ถ ที่ สุธิ ว งศ พงษ ไ พบู ลย
ใช มีการใชลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและภาษาของทองถิ่นภาคใตมากพอที่จะยืนยันไดวาผูประพันธเรื่องพระ
ปรมัตถเปนชาวใต
1.3 คําชี้แจงของพุทธทาสภิกขุ
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หนึ่งในตนฉบับสมุดไทยที่สุธิวงศ พงษไพบูลย นํามาศึกษามีฉบับหนึ่งเปนของพุทธทาสภิกขุ
ซึ่งไดมาจากการบันทึกตามการทองจําของอุบาสิกาสน สุปนตี โดยพุทธทาสภิกขุเขียนคําชี้แจงในการตีพิมพครั้งที่ 1
วา “ไมท ราบว าใครเปน ผูแ ตง กันแน ทราบแต เพีย งว าอาจารยผูเ ฒา ทา นหนึ่ง แถวน้ํา รอบหรือ คีรีรัฐนิ คมแต ง ไม มี
ตนฉบับที่เขียนเหลือไวอยู แตอุบาสิกาสน สุปนตี เปนผูทองจําไวไดมาแตเล็ก ๆ …หนังสือเรื่องนี้แตงเปนกาพยแตเขา
เรียกกันมาแตกอนวา ปรมัตถคํากลอน”
สุธิวงศ พงษไพบูลย สรุปว าลักษณะทั้งหมดเปนการยืน ยันวา “วรรณกรรมกลอนสวดเรื่อ ง
พระปรมัตถเปนวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต แตทั้งนี้ขอวินิจฉัยก็จะยังคงอยูจนกวาจะมีผูนําหลักฐานอื่นที่หนักแนนกวา
มาหักลางเหตุผลดังกลาว” อยางไรก็ตามงานวิจัยของสุธิวงศ พงษไพบูลย มีขอจํากัดคือศึกษาแตเฉพาะตนฉบับสมุด
ไทยที่พบในทองถิ่นภาคใตเทานั้น ทําใหขอวินิจฉัยที่อธิบายวาพระปรมัตถเปนวรรณกรรมภาคใตจึงมีความนาเชื่อถือ
นอยลง เนื่องจากอาจจะมีตนฉบับเรื่องพระปรมัตถที่เปนสํานวนทองถิ่นภาคอื่นๆ ที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
และภาษาที่ เ ด น ชั ด เช น เดี ย วกั น ก็ ไ ด ตั ว อย า งเช น ต น ฉบั บ สมุ ด ไทยวรรณกรรมกลอนสวดเรื่ อ งพระปรมั ต ถ ข อง
สํานักหอสมุดแหงชาติ ที่ไมสามารถยืนยันได แนชัดวาพระปรมัตถเป นวรรณกรรมของภาคใตหรือเปนตนฉบับที่ม า
จากภาคใตหรือไม เนื่องจากมีการบันทึกดวยสําเนียงทองถิ่นภาคกลางเปนสวนมาก มีการใชศัพทเฉพาะถิ่นภาคใต
ปะปนเพียงเล็กนอย และอักขรวิธีก็เปนรูปแบบที่พบไดทั่วไปในทุกทองถิ่น อีกทั้งบทประพันธสวนที่แสดงถึงวัฒนธรรม
เฉพาะภาคใต ตามที่สุธิวงศ พงศไพบูลย ยกตัวอยางมานั้นก็ไมพบในตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติแมจะเปนบท
เดียวกันก็ตาม เชน
พระปรมัตถฉบับภาคใต
โขนหนังเครื่องรําเตน เปนของเลนบันดา
มีมะโนรามะโหรี ปโทนทับจับจิตใจ

พระปรมัตถฉบับสํานักหอสมุดแหงชาติ
โขนหนังเครื่องรําเตน เปนของเลนโกหกใน
ฆองกลองมโหรี การทั้งนี้ผูกจิตใจ

ตัวอยางกรณีการศึกษาตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติที่กลาวมานี้ เปนขอจํากัดเชนเดียวกับที่กลาวถึง
ในขอ 1.2 คือมีขอมูลนอยเกินไป รวมถึงตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติก็ไมไดระบุแหลงที่มาอยางชัดเจนวาไดรับ
ต น ฉบั บ มาจากที่ ใ ด จึ ง ยากที่ จ ะยื น ยั น ได ว า กลอนสวดเรื่ อ งพระปรมั ต ถ เ ป น วรรณกรรมภาคใต จ ริ ง หรื อ ไม ซึ่ ง
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมภาคกลางกับภาคใตในลักษณะนี้ ยังเปนประเด็นที่เกิดขึ้นกับวรรณกรรมกลอนสวด
อีกหลายๆ เรื่อง เชน สุบินคํากาพย ซึ่งขวัญดี รักพงศ และชวน เพชรแกว มีความเห็นวาสุบินคํากาพยของภาคกลาง
(ฉบับ ที่ก รมศิลปากรตีพิ มพ เมื่ อ พ.ศ.2509) นา จะมาจากภาคใต เพราะคํ าศั พท ที่ใ ชจํ านวนมากเปน ภาษาถิ่น ใต
รวมถึงวัฒนธรรมตางๆ ของทองถิ่นภาคใตที่ปรากฏ นอกจากนั้นวรรณกรรมดังกลาวยังไดรับความนิยมอยางมากใน
ภาคใตและใชเปนแบบเรียนสอนอานสําหรับเด็ก จากความเห็นขา งตนถึงแมจะคอนขางยื นยันไดวาสุบินคํากาพย
ฉบับภาคกลางจะมีที่มาจากภาคใต แตไมไ ดหมายความวาวรรณกรรมของภาคกลางทุกเรื่องจะมีที่ มาจากภาคใต
ดังเชนกรณีของพระปรมัตถซึ่งไมสามารถยืนยันที่มาไดแนชัดเหมือนเรื่องสุบินคํากาพย รวมไปถึงวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ
ดั ง นั้ น จึ ง ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเป น เรื่ อ งๆ ไป ทั้ ง นี้ ห ลั ง จากที่ ไ ด ศึ ก ษาต น ฉบั บ กลอนสวดเรื่ อ งพระปรมั ต ถ ข อง
สํานักหอสมุดแหงชาติแลว พบวายังมีประเด็นอื่นๆ ที่นานํามาพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพระปรมัตถเปน
วรรณกรรมที่แพรกระจายมาจากภาคใตอีก ซึ่งจะกลาวในขอตอไป
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2. การพิจารณาเพิ่มเติมจากการศึกษาตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติ
จากการคนควาตนฉบับวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติ พบวามี
ตนฉบับเก็บรักษาอยูที่นี่ถึง 29 เลม โดยตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาตินี้เปนตนฉบับที่มีความขัดแขงกับตนฉบับ
ภาคใตตามที่กลาวมา แตความขัดแยงนี้อยูในประเด็นของความแตกตางทางดานภาษาเปนหลัก ซึ่งอาจจะมาจาก
การคัดลอกและปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางสวนตามความคิดเห็นของผูคัดลอกซึ่งอาจเปนคนภาคกลางก็ได อยางไรก็ตาม
ในตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติยังมีประเด็นอื่นๆ ที่นาสนใจ ดังนี้
2.1 การปรากฏเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องอื่นในตนฉบับสมุดไทยเลมเดียวกัน
นอกจากเนื้อหาเรื่องพระปรมัตถแลว ในตนฉบับสมุดไทยกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถหลายๆ
เลมก็มักปรากฏเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ บันทึกรวมกันในตนฉบับสมุดไทยเลมเดียวกัน ซึ่งการเขียนสมุดไทย
เมื่อเขียนเนื้อหาหลักที่ตองการจนจบแลว หากพื้นที่ในตนฉบับสมุดไทยยังมีเหลืออยู ในบางครั้งผูเขียนก็มักจะเขียน
เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมลงไปเพื่อใหมีเนื้อหาเต็มเลมสมุดไทย โดยเรื่องที่เขียนเพิ่มเติมจะเกี่ยวของกับเนื้อหาหลักหรือไมก็
ได กรณี นี้ สัน นิษ ฐานวา บางครั้ งผู เขี ยนอาจตอ งการใชท รัพ ยากรในสมุ ดไทยแต ละเลม ให คุ มค า ดัง นั้ นจึ งพบเห็ น
ตนฉบับสมุดไทยที่มีเนื้อหามากกวา 1 เรื่องในเลมเดียวอยูบอยครั้ง ซึ่งเรื่องที่เขียนเพิ่มเติมก็มีทั้งที่เขียนเต็มเรื่อง เขียน
โดยยอ เขียนเทาที่เขียนไดจนเต็มเลมสมุดไทยแลวตัดเรื่องจบ หรือเขียนไมจบแตมีการเขียนตอในสมุดไทยเลมถัดไป
และจากการศึกษาตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติ พบวรรณกรรมเรื่องอื่นที่นิยมบันทึกไว
รวมกันดังนี้ (วรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ที่นํามาบันทึกรวมกันในตนฉบับของสํานักหอสมุดแหงชาติที่ใชศึกษานี้ สวนมาก
จะมีเนื้อหาแบบยอหรือสั้นกวาเนื้อหาทั้งหมดโดยปกติของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ซึ่งนาจะเปนเพราะผูสรางสมุดไทย
ตองการแคเพียงจะเขียนเนื้อหาใหเต็มเลมสมุดไทยดังที่กลาวมา แตการอธิบายวรรณกรรมในกลุมดังกลาวในงานวิจัย
ฉบับนี้จะอธิบายจากเนื้อหาสรุปของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ เปนหลัก ไมใชการอธิบายตามเนื้อหาที่ปรากฏเฉพาะใน
สมุดไทยเรื่องพระปรมัตถ)
2.1.1 นางโภควดี
นางโภควดีเปนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตํานานการสรางโลก โดยพระอิศวรไดให
กําเนิดนางโภควดีขึ้นมา ตอมานางโภควดีมีจิตใจที่ตองการอุทิศรางกายใหแกพระอิศวรเพื่อใชในการสรางโลก พระ
อิศวรและพระนารายณจึงไดใชอวัยวะทุกสวนของนางสรางเปนสิ่งตางๆ ขึ้นมา เชน แผนดิน ทองฟา หมูดาว แมน้ํา
ภูเขา เปนตน วรรณกรรมเรื่องนี้มีจุดประสงคเพื่อแสดงใหเห็นวาพระอิศวรเปนผูสรางโลกและมนุษยขึ้นมา และเพื่อ
สอนคติธรรมเรื่องบุรพกรรม คือ ความเชื่อวาการเปนอยูในปจจุบันเปนผลมาจากการกระทําในอดีตชาติ ดังนั้นจึงควร
เรงบําเพ็ญทานบารมีและรักษาศีล เพื่อสรางกรรมดีสําหรับอนาคตหรือชาติหนาใหดีกวาเดิม
จากการศึกษาตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติ พบตนฉบับที่มีเรื่อง
นางโภควดีบันทึกอยูรวมกันจํานวนทั้งหมด 4 เลม ไดแก สมุดไทยเลขที่ 272, 273, 289 และ 290 แสดงใหเห็นวามี
ความนิยมคัดลอกเรื่องพระปรมัตถกับนางโภควดีไวรวมกันไวคอนขางมาก
2.1.2 อาการสามสิบสอง
อาการสามสิบสอง หรือทวัตติงสาการ เปนเรื่องที่พรรณนาเกี่ยวกับสวนตางๆ ในรางกาย
ทั้ง 32 ประการดวยคําภาษาบาลีและภาษาไทย เชน เกศา-ผม มังสัง-เนื้อ เสโท-เหงื่อไคล กะริสัง-อาหารเกา มุตตังปสสาวะ เปนตน จุดมุงหมายของเรื่องคือเพื่อสอนใหไมมีความยินดีในรูปลักษณภายนอกโดยใหตระหนักถึงอาการ
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สามสิบสองในรางกายวาลวนแตเปนสิ่งปฏิกูลเนาสลายได ไมมีสิ่งใดสะอาดถึงแมภายนอกจะดูสวยงามก็ตาม เชน
ผม เล็บ ฟน ดังความตอนหนึ่งในสมุดไทยวา
“เกศาคือผม
อยาไดชื่นชม
วาผมโสภา
ทั้งแปดแสนเสน
ยอมแตลวนอนิจจา
อยาไดสงกา
วาจะเปนแกนสาร”
“ทันตาคือฟน
สามสิบสองอัน
ทั้งต่ําทั้งบน
งอกคืนภายหลัง
ยังไมรอนรน
คลอนหักลุยลน
ทนทุกขเวทนา”
ดังนั้น จึงควรตั้งจิตไมใหมีความกําหนัดในรางกายและตระหนักถึงความไมเที่ยงแทของสังขาร ดัง
ความตอนหนึ่งในสมุดไทย วา
“มัททะเก
มัททะลุงคันติ
เยื่อในกระดูกหัว
ผูมีปญญา
เลาไวใสตัว
อยาไดเมามัว
โลกียตัณหา”
“เกศาโลมา
นักขาทันตา
บเปนแกนสาร
ทั้งสามสิบสอง
ทวติงสาการ
โมโหใจพาล
ยอยกวาดี
แตลวนสูญเปลา
แตลวนเครื่องเนา
เปนการกระลี
เรงคิดเรงหาย
อยูในคัมภีร
นิพพานมุนี
อยูไกลกวาไกล”
จากการศึกษาพบตนฉบับเรื่องพระปรมัตถของสํานักหอสมุดแหงชาติที่ปรากฏเรื่องอาการสามสิบ
สองจํานวน 5 เลม ไดแก สมุดไทยเลขที่ 282, 284, 288, 292, และ 445 นับวาเปนอีกวรรณกรรมอีก 1 เรื่องที่นิยม
บันทึกรวมกับพระปรมัตถในสมุดไทยเลมเดียวกัน
2.1.3 พระเจาเขานิพพาน
พระเจาเขานิพพาน หรือนิพพานสูตร เปนวรรณกรรมที่เลาเหตุการณชวงกอนและ
หลังพระพุ ทธเจ าปริ นิพพาน เนื้อเรื่ องเริ่มจากพระพุทธเจา ตรัสเทศนาพระสาวก เทวดา และพระมารดาในขณะที่
ประชวรอยู ทามกลางความเศราโศกของเหลาพุทธบริษัททั้งหลายที่กลาวสรรเสริญพระพุทธคุณ จากนั้นพระพุทธเจา
จึง เสด็จ ดั บขั นธ ป รินิ พพาน เนื้ อเรื่ องตอ จากนี้เ ป นกลา วถึง การทํ า สัง คายนาพระไตรป ฎก พระเจ าอชาตศัต รูอ อก
รวบรวมพระธาตุที่กระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆ การประดิษฐานพระธาตุในสมัยพระเจาศรีธรรมาโศกราช ณ หาด
ทรายแกว และการสรางเมืองนครศรีธรรมราช จุดประสงคของเรื่องพระเจาเขานิพพาน คือ เพื่อสอนเรื่องความไมเที่ยง
แทของสังขาร ดังจะเห็นไดวาแมแตพระพุทธเจาเองก็หนีไมพนจากความแกชรา ความเจ็บไขจากโรค และความตาย
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นอกจากนี้ยังเปนวรรณกรรมประวัติศาสตรเมืองนครศรีธรรมราชที่สําคัญอีกดวย ซึ่งจากการศึกษาพบตนฉบับเรื่อง
พระปรมัตถที่ปรากฏเรื่องพระเจาเขานิพพานจํานวน 2 เลม ไดแก สมุดไทยเลขที่ 287 และ 347
2.1.4 สุบินกุมาร
สุบิ นกุ มาร หรื อสุ บิน คํ ากาพยเ ปน วรรณกรรมที่ กล าวถึง สุบิ น ผูมี ความเลื่ อมใสใน
พระพุทธศาสนาจึงไดลามารดาออกบวชตั้งแตอายุ 7 ขวบ ดวยอานิสงสจากการบวชจึงสามารถชวยบิดาใหพนจาก
การเปนเปรตในนรกและทําใหมารดาตัดสินใจออกบวชเปนชีดวย วรรณกรรมเรื่องสุบินคํากาพยเปนวรรณกรรมที่มี
จุดประสงคเพื่อชี้ใหเห็นถึงความไมเที่ยงแทของสังขารจากเนื้อหาตอนที่บิดาของสุบินตองเสียชีวิตไปตั้งแตสุบินยังเล็ก
และความสําคัญของการบวชที่สงผลดีตอบุพการี ดังความตอนหนึ่งวา
“กลาวตํานาน
สุบินกุมาร
ทรงสมภารมา
ร่ําเรียนเขียนธรรม
ปรากฏหนักหนา
บวชในพระศาสนา ลุถึงอรหันต
โปรดแมใหพนทุกข
โปรดพอใหเสวยสุข ไปยังเมืองสวรรค
นางฟาแหหอม
แวดลอมนับพัน
เครื่องที่พออนันต
อเนกนานา”
จากการศึกษาพบตนฉบับเรื่องพระปรมัตถที่ปรากฏเรื่องสุบินคํากาพยจํานวน 2 เลม ไดแก สมุด
ไทยเลขที่ 285 และ 286
วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องที่กลาวมา เปนวรรณกรรมที่นิยมบันทึกไวรวมกับพระปรมัตถอยางเห็นได
ชัดซึ่งพบอยูในตนฉบับพระปรมัตถหลายๆ เลมดังที่กลาวมาแลว ทั้งนี้วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง เมื่อพิจารณารวมกับเรื่อง
พระปรมัตถจะพบขอสังเกตวาวรรณกรรมเหลานี้มีลักษณะรวมกันที่สําคัญ ดังนี้
2.2 ลักษณะรวมของวรรณกรรมที่ปรากฏรวมกับพระปรมัตถ
2.2.1 แนวคิดสําคัญเนื้อหา
วรรณกรรมทั้ง 5 เรื่อ ง มีแ นวคิ ดสํ าคั ญของเนื้ อหาที่ คล า ยกั น คือ สอนให ตระหนัก ถึ ง
ความไมเที่ยงแทของสังขารวาไมยั่งยืน เมื่อตายไปทุกอยางที่มีก็สูญเปลา มีแตผลบุญกรรมเทานั้นที่ติดตัวไปจนถึงภพ
หนา ดังนั้นจึงควรทําความดีสรางบุญกุศลเพื่อใหไดไปสูสวรรคหรือไปสูนิพพาน ซึ่งแนวคิดนี้เปนทัศนคติหลักของพุทธ
ศาสนาและเปนลักษณะของวรรณกรรมประเภทกลอนสวดตามที่กลาวมาตอนตน คือ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับศาสนา
หรือชาดกเพื่อมุงสอนคติธรรม
2.2.2 บริเวณที่วรรณกรรมไดรับความนิยม
การพบตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถเปนจํานวนมากในทองถิ่นภาคใตแสดงใหเห็น
วาวรรณกรรมเรื่องนี้ไดรับความนิยมอยางมากในบริเวณนี้ และเปนที่นาสังเกตวาวรรณกรรมเรื่องนางโภควดี พระเจา
เขานิพพาน และสุบินกุมาร ตางก็เปนวรรณกรรมที่มีความสําคัญและโดดเดนจนไดรับความนิยมอยางแพรหลายใน
ทองถิ่นภาคใต แสดงวาวรรณกรรมเหลานี้นาจะมีตนกําเนิดอยูในทองถิ่นเดียวกัน จึงมีความนิยมคัดลอกวรรณกรรม
เหลานี้อยูรวมกัน ซึ่งอธิบายความสําคัญของวรรณกรรมแตละเรื่องตอทองถิ่นภาคใตไดดังนี้
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- นางโภควดี เป นเรื่ องเกี่ ยวกั บตํ า นานการสรา งโลกที่มี ลักษณะเด น คื อ มี เ นื้อ หาที่
แตกตางจากตํานานการสรางโลกของพุทธศาสนา กลาวโดยสรุปคือ ตํานานของพุทธศาสนาเชื่อวาโลกถูกทําลายดวย
ไฟประลัยกัลปเปนเวลานาน จากนั้นฝนจึงตกจนน้ําทวมไปถึงสวรรคเปนเวลาอีกหนึ่งอสงไขย จึงมีลมสี่ประการพัดให
น้ําลดลง เกิดเปนจักรวาล แผนดิน ภูเขา แมน้ํา ปา มนุษย ฯลฯ ขึ้นมา สวนตํานานการสรางโลกในเรื่องนางโภควดี
เปนการสรางโดยพระอิศวร ซึ่งเปนความเชื่อในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายของอินเดีย แตเนื้อหาของเรื่องนางโภควดีก็
ยังคงสอนเรื่อ งการสร างบุ ญกุศ ลตามความเชื่ อในพุทธศาสนาอยู ลั กษณะนี้แสดงใหเห็ นวา เรื่อ งนางโภควดี มีการ
ผนวกรวมความเชื่อ ระหวา ง 2 ศาสนา คือ พุ ทธและฮิน ดูเ ขาไวด วยกัน สอดคลองกับ รูป แบบความเชื่อ ของคนใน
ทองถิ่นภาคใตที่ผสมผสานกันระหวางศาสนาพุทธและฮิน ดูซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการติดตอคาขายทางทะเลกั บ
อินเดียและเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันขึ้นซึ่งมีมาตั้งแตสมัยอดีตแลว นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องนางโภควดียัง
ปรากฏอยู ใ นบทไหว ค รู ต า งๆ ของภาคใต เช น บทเพลงบอกทํ า ขวั ญ ข า วของนายน อ ย ฟองมณี จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชวา
“ครั้นนางโภควัตตี
นางเจาจะสิ้นชีวิต
วาแมดวงจิตแจงจริง
ไปเสียทุกสิ่งสรรพ
นางมีจิตคิดเมตตา
ตามมาอาสาในเขตขัณฑ”
บทไหวครูโนราของขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) ตอนหนึ่งวา
“ลูกกาศราชครูเทานั้นแลว
ผองแผวเปนเพลงพระคาถา
ลูกไหวนางหงสกรงพาลี
ไหวนางธรณีเมขลา
ไหวบริถิวราชา
ภูมิมหาลาภมหาชัย
ลูกจะไหวแมโภควดี
ธรณีแมไดเปนใหญ
ลูกเลนเตนรําบรรดาที่ทําบนหัวแม แหละขอคําความอําภัย”
จากตัวอยางจะเห็นไดวาตํานานเรื่องนางโภควดี (บางแหงก็ใชคําวา “โภชวัชดี” หรือ “โภควัต
ดี”) มีความสําคัญทางจิตใจตอคนภาคใต การที่มีชื่อของนางโภควดีปรากฏอยูในบทไหวครูเหลานี้ แสดงวานางโภค
วดีก็มีฐานะเปนสิ่งศักดิ์สิท ธิ์ที่คนภาคใตเคารพบูชาเทียบเทากับ เทวดาหรือ บรรพบุรษอื่น ๆ ที่กลาวถึง ในบทไหวค รู
เชนกัน ดวยบุญคุณแกมนุษยที่ชวยสรางโลกขึ้นมา ดังนั้นเมื่อจะจัดพิธีใดๆ ก็จะตองมีการกลาวอัญเชิญนางโภควดีมา
ดวยเพื่อความมีสิริมงคล
- พระเจ า เข า นิ พ พาน นอกจากจะเป น ที่ รู จั ก ในชื่ อ นี้ แ ล ว อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ที่ เ รี ย กกั น คื อ
“ตํานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช” มีตนฉบับสมุดไทยหลายเลมที่มีเนื้อความตอนตนเรื่องคลายกับเรื่องพระเจา
เข า นิพ พานและไดข ยายความต อเป นการพรรณนาถึง ประวั ติค วามเป นมาของพระธาตุ เมื อ งนครศรี ธ รรมราชใน
ลักษณะทางอิทธิปาฏิหาริยเพื่อแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุและเชื่อมโยงการประดิษฐานพระธาตุในสมัยพระ
เจาศรีธรรมาโศกราชกับการเลาถึงเหตุการณทางการเมืองระหวางนครศรีธรรมราชกับกรุงธนบุรีเพื่อสรรเสริญบารมี
ของพระยาศรีธรรมาโศกราชเจาเมืองนครศรีธรรมราชดวย (ชื่อ “ศรีธรรมาโศกราช” ในเรื่องนี้มี 2 คน 1.พระเจาศรี
ธรรมาโศกราช คื อ ผู ที่ ประดิ ษฐานพระธาตุ ณ หาดทรายแกว และสร างเมื องนครศรี ธรรมราชเมื่ อ ประมาณพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 17 และ 2. พระยาศรีธ รรมาโศกราช คือ เจาเมื องนครศรีธรรมราช อยูในสมัยกรุง ธนบุรีถึ งรัตนโกสินทร
ตอนตน) ซึ่งตํานานนี้ก็ยังคงเปนที่เชื่อถือควบคูกับองคพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชอยูจนถึงปจจุบัน
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- สุบินกุมาร แมจะเปนวรรณกรรมที่พบในทุกภูมิภาคตั้งแตภาคเหนือจนถึงภาคใต แต
สํานวนที่วากันวาเปนสํานวนที่แพรหลายที่สุด คือ สํานวนเกาของพระครูวินัยธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตนฉบับที่
พบในทองถิ่นภาคใตรวมไปถึงทองถิ่นอื่นๆ หลายฉบับตางก็มีเคาโครงเรื่องที่เหมือนกันกับสํานวนเกานี้เอง นอกจากนี้
สุบินกุมารก็ยังเคยเปนหนังสือหัดอานของคนภาคใตในยุคกอนที่จะมีโรงเรียน แสดงใหเห็นวาวรรณกรรมเรื่องดังกลาว
มีความสําคัญกับวิถีชีวิตของคนในภาคใตอยางมาก
สวนเรื่องอาการสามสิบสอง แมจะไมใชวรรณกรรมที่พบเห็นไดเดนชัดและมีความสําคัญมาก
นักในภาคใต แตในงานวิ จัยของสุธิว งศ พงศไ พบูลย กล าววา ตนฉบับเรื่ องพระปรมัตถข องภาคใต หลายๆ เลมก็ มี
ความนิ ย มในการบั น ทึ ก เรื่ อ งพระปรมั ต ถ กั บ อาการสามสิ บ สองเอาไว ร ว มกั น เพราะฉะนั้ น จากประเด็ น เรื่ อ ง
ลักษณะรวมที่กลาวมานี้ การนําเอาวรรณกรรมที่มีความสอดคลองกันทั้งเนื้อหา ความสําคัญและความแพรหลายใน
ทองถิ่น ภาคใตม าบั นทึ กร วมกับเรื่อ งพระปรมัต ถ รวมถึ งคํา กล าวของพุ ทธทาสภิ กขุ ที่ชี้แ จงวา ตน ฉบั บแรกมาจาก
ภาคใต และจํานวนของตนฉบับซึ่งพบมากที่สุดในทองถิ่นภาคใต ทั้งหมดจึงเปนขอมูลที่สามารถเสริมขอวินิจฉัยของ
สุธิวงศ พงศไพบูลย วา “วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถเปนวรรณกรรมภาคใต” ใหมีความนาเชื่อถือและมี
ความเปนไปไดอยูมาก จึงสรุปไดวาวรรณกรรมเรื่องนี้นาจะเริ่มแพรกระจายมาจากภาคใตขึ้นไปสูภาคเหนือนั่นเอง
สรุป
วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถเปนวรรณกรรมที่เคยมีผูศึกษาไวแลวในดานเนื้อหาและคุณคาของ
วรรณกรรม แตยังไมมีการกลาวถึงที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรมวามีความเปนมาอยางไร จากการศึกษา
พบว าวรรณกรรมเรื่อ งนี้มี ที่ม าจากปรมัต ถธรรมซึ่ง เปน หลั กธรรมที่สรุปรวมพระอภิ ธรรมเอาไวทั้ งหมด โดยนํา เอา
หลักธรรมขอดังกลาวมาดัดแปลงใหมเปนวรรณกรรมกลอนสวดที่ทําใหสามารถอานและทําความเขาใจไดงายสําหรับ
คนที่ไมมีความรูเรื่องศาสนาอยางเชนชาวบานทั่วไป ซึ่งการดัดแปลงนี้ทําใหวรรณกรรมเรื่องพระปรมัตถแตกตางจาก
ปรมัตถธรรมอยางมาก เนื่องจากการดัดแปลงเนื้อหาจากหลักธรรมมาเปนวรรณกรรมตองตัดทอนรายละเอียดที่ยาก
และซับซอนออกไป เพื่อใหผูอานหรือผูฟงที่ไมมีความรูเรื่องศาสนาสามารถทําความเขาใจกับเนื้อหาไดงาย เนื้อหา
เกี่ ย วกั บ ปรมั ตถธรรมจึ งเหลือ แตเ พี ยงเรื่อ งของนิ พพาน โดยผู ประพั นธ เ นน ย้ํ าอยู เสมอเกี่ ย วกั บ ความสํ า คัญของ
นิพพานวาเปนความสุขที่แทจริง เพราะนิพพานเปนเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนา นอกจากนี้วรรณกรรมเรื่องนี้ยัง
สอดแทรกไปดวยหลักธรรมขออื่นๆ อีก เชน ขันธ 5 ไตรลักษณ ศีล อกุศลมูล 3 ฯลฯ ซึ่งเปนหลักธรรมทั่วไปที่ผูอาน
หรื อ ผู ฟ ง น า จะมี ค วามรู ค วามเข า ใจอยู แ ล ว ดั ง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมแล ว อาจกล า วได ว า
วรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถนี้ก็มีเนื้ อหาเชนเดี ยวกับวรรณกรรมศาสนาเรื่องอื่นๆ ที่สอนเรื่อ งของการทํ า
ความดีละเวนความชั่ว นรก–สวรรค การเวียนวายตายเกิด ความไมเที่ยงแทของสังขาร และนิพพาน
สวนการแพรกระจายของวรรณกรรมพบวา ตนฉบับที่บั นทึก วรรณกรรมเรื่อ งนี้สว นมากมีอายุอยูใ นสมั ย
รัช กาลที่ 3-5 แห งกรุ ง รัต นโกสิ น ทร มี ต นฉบั บ แพร ก ระจายอยู ทั่ วประเทศ แต พ บมากที่ สุด ทางภาคใต ทํ าให เ กิ ด
ประเด็ นที่ นา สนใจว าวรรณกรรมเรื่ องนี้เ ปน วรรณกรรมภาคใต หรือ ไม ซึ่ งก อนหนา นี้สุธิว งศ พงศไ พบู ลย ไดตั้ งข อ
วินิจฉัยไวแลววาเปนเชนนั้นจริง ถึงแมวาในการพิจารณาขั้นแรกของบทความนี้จะมีความขัดแยงกับขอวินิจฉัยของ
สุธิวงศ พงศไพบู ลย อยูบ าง เนื่อ งจากตน ฉบับสมุด ไทยของทองถิ่นอื่ นๆ เชน ตนฉบับ ภาคกลางของสํา นักหอสมุ ด
แหงชาติ ไมมีลักษณะที่สามารถยืนยันไดวาวรรณกรรมเรื่องนี้เปนวรรณกรรมภาคใต แตจากการพิจารณาในขั้นตอมา
ดวยลักษณะของวรรณกรรมเรื่อ งอื่นๆ ที่ป รากฏรวมอยูในตนฉบับสมุดไทยเรื่องพระปรมัตถซึ่ งบงชี้ใหเ ห็นถึงความ
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สอดคลองกันทั้งดานเนื้อหาและลวนแตเปนวรรณกรรมที่มีความโดดเดนหรือมีความสําคัญอยูในภาคใตอยาง นาง
โภควดี พระเจาเขานิพพาน และสุบินกุมาร จึงทําใหตั้งขอสันนิษฐานไดวาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระปรมัตถเปน
วรรณกรรมที่เริ่มแพรกระจายมาจากภาคใต จึงสรุปไดวาขอวินิจฉัยเดิมที่กลาววาวรรณกรรมเรื่องนี้เปนวรรณกรรม
ภาคใตมีความนาเชื่อถือและเปนไปไดอยางมาก
สุดทายแลวเนื้อหาทั้ง 2 ประเด็นกลาวมาในบทความนี้ คือเรื่องที่มาและการแพรกระจายของวรรณกรรม
จึงเปนการนําเสนอขอมูลที่ยังไมเคยมีผูศึกษา โดยตอยอดจากงานวิจัยเดิมเกี่ยวกับวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระ
ปรมัตถ เพื่อใหทราบถึงภูมิหลังของวรรณกรรมมากเรื่องนี้ยิ่งขึ้น
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NBUS004: การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า สู่สัง คมผู้สูงอายุข องแรงงานนอกระบบในภาค
บริการ: กรณีศึกษา เขตเทศบาลตาบลสันพระเนตร อาเภอสันทราย 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 สว่างบารุง 2
1
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติ รูปแบบ ปัญหาและอุปสรรค ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการ พิจารณาจากการเตรียมความพร้อม 7 ด้าน คือ เศรษฐกิจ
สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิ ต ข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรม การใช้ชีวิตภาคอนาคต และนันทนาการและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานนอกระบบในภาค
บริการ จานวน 40 คน มุ่งเน้นการอธิบายเชิงคุณภาพเป็นหลักและสนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงสารวจ ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และมีการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อทา
ความเข้าใจกับบริบทที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า แรงงานนอกระบบในภาคบริการ มี เจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคม
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 รูปแบบมโนทัศน์และความคาดหวัง ช่วง 40-49 ปี รูปแบบสร้างฐานความมั่นคง และ
ช่วง 50-59 ปี รูปแบบปรับประยุกต์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ สังคม
ผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการพบว่า มีอยู่ 3 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 2) ปัญหาด้านสุขภาพ
และ 3) ปัญหาด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูล
คาสาคัญ: 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

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

30

24 มีนาคม 2560

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 50-59year-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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักงานสถิติแห่งชาติ 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 ขณะที่ผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นนี้
สิ่งสาคัญอย่างยิ่ง คือ การมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การเป็นผู้สูงวัย โดยเฉพาะการเตรียมความ
พร้อมก่อนจะถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ยัง
มีการสะท้อนลักษณะของครอบครัวไทย จากอัตราการเกิดที่ลดลง ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และวัยแรงงานลด
น้อยลง ทาให้เห็นแนวโน้มลักษณะครอบครัวไทยในอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาวที่ต้องดูแล/
เกื้อหนุนผู้สูงอายุจะลดลงเรื่อยๆ จากเดิมในปี 2533 คนวัยหนุ่มสาวประมาณ 9 คน รับผิดชอบดูแล ผู้สูงอายุ 1 คน
แต่ในปี 2553 กลับลดลงเหลือเพียงประมาณ 5 คน และคาดว่าจะเหลือเพียง 2 คน ในปี 2573 นอกจากนี้ จานวน
สมาชิกในครอบครัวจากที่มี 4 คน ในปี 2533 กลับลดลงเหลือเพียง 3 คน ในปี 2553 ทาให้ต้องฉุกคิดว่า อนาคตเมื่อ
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วใครจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมี
จานวนลดน้อยลง จากข้อมูลยังพบประเด็นความห่วงใยจากการสอบถามความคิดเห็นของประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป
เกี่ยวกับการตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ให้ความคิดเห็น ประมาณ 1 ใน 10 มีความคิดว่าผู้สูงอายุ
(80 ปี ขึ้นไป) เป็นภาระแก่บุตรหลานหรือครอบครัว และมีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่น่าเบื่อ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
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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 ที่มีประชากรแรงงานโดยเฉลี่ย 6 คน ต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน จะ
ลดลงเหลือแค่เพียง 2 คนในปี 2573 ซึ่งจะส่งผลให้คนวัยแรงงานมีภาระที่ต้องเกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุไทยนั้นมีอายุยืนขึ้ น และกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง และวัยปลายเพิ่มขึ้นด้วย สังคมผู้สูงอายุจึงมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประชากรวัยแรงงาน ทั้งในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น
ผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้า จึงควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมชีวิตก่อนจะถึงวัยสูงอายุเพื่อให้ดาเนินชีวิตได้
อย่างเป็นปกติสุข การเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมจะช่วยกาหนดอนาคตการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของวัย
แรงงานได้
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกันระหว่างประชากรกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มแรงงานในระบบแล้ว พบว่า
แรงงานนอกระบบนั้น สามารถสืบค้นโอกาสในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ในอนาคตได้น้อยกว่า
แรงงานในระบบ เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงด้านรายได้และไม่มีสวัสดิการรองรับหรือครอบคลุมเหมือนแรงงานในระบบ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชัยพงษ์ สาเนียง ที่ระบุว่า แรงงานนอกระบบอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการตกงาน มีความไม่มั่นคง
ในชีวิต อยู่นอกระบบสวัสดิการของรัฐและเอกชน ไม่มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง แต่จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมือ ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ สาคั ญ ของประเทศไทย ท าให้ แ รงงานนอกระบบที่ อ ยู่ ใ นภาคบริ ก ารเข้ า มามี บ ทบาทมากยิ่ ง ขึ้ น ใน
ตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ในขณะที่แรงงานนอกระบบ
ในภาคบริการมีจานวนเพิ่มขึ้น จะสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตอนาคตเมื่อถึงวัยสูงอายุให้เกิดขึ้นกับแรงงานกลุ่ม
นี้ได้อย่างไร
จากความสาคัญดังกล่าว จึงเป็นประเด็นคาถามของการวิจัยที่นาไปสู่การศึกษาถึ งการเตรียมความพร้อม
ของแรงงานนอกระบบในภาคบริการเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
ป้อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการเตรี ย มความพร้อ ม ตลอดจนเป็ น แนวทางสาหรั บ การวางแผนเพื่ อ จั ด สวั สดิ ก ารที่
เหมาะสมจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานกลุ่มนี้ต่อไปในภาคอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจตคติ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาค
บริการในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษารูปแบบในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาค
บริการในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบ
ในภาคบริการในจังหวัดเชียงใหม่
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัวหรือการวางแผนของประชากรแรงงานนอกระบบในภาค
บริการ ด้านความคิด วิธีการ และพฤติกรรม เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จาเป็นในภาคปฏิบัติ
สังคมผู้สูงอายุ หมายถึง สังคมของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีอัตราส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น
ไป เกินร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ
แรงงานนอกระบบในภาคบริการ หมายถึง ประชากรไทยวัยแรงงาน อายุระหว่าง 30-59 ปี ประกอบ
อาชีพ อิ สระหรื อ เป็ น ผู้ที่ ทางานชั่ วคราว ไม่ มีสัญ ญาการจ้ างงานเป็ น ลายลัก ษณ์อั ก ษร ไม่ ได้ ท างานในสถาน
ประกอบการที่มีนายจ้างชัดเจน มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนไม่แน่นอน อยู่นอกระบบสวัสดิการแรงงานที่รัฐจัดให้
ทางานด้านการบริการประเภทต่างๆ โดยงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มโภชนาการ กลุ่มบริการ
ขนส่ง กลุ่มความงาม และกลุ่มรับจ้างทั่วไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษานี้ ตั้งอยู่บนแนวคิดเกี่ยวกับ “ความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” ที่ว่า การเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการ เป็นการวางแผนการดาเนินการหรือการปฏิบัติ เพื่อ
เตรียมตัวสาหรับการดาเนินชีวิตในวัยสูงอายุและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยพิจารณาการเตรียมความ
พร้อม 7 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต สังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสาร แบบแผนการใช้ชีวิตภาค
อนาคต และนันทนาการและการท่องเที่ยว ซึ่ งองค์ ประกอบที่ส่ง ผลต่อความพร้อมหรื อไม่พ ร้อมเพื่ อเข้า สู่สังคม
ผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบในภาคบริการ คือ เจตคติในการเตรียมความพร้อม รูปแบบในการเตรียมความพร้อม
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) มุ่งเน้นการ
อธิบายในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก และสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative
Data) โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้ 1) พื้นที่ศึกษา กลุ่มประชากรซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบในภาคบริการในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลสันพระเนตร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key information) คือ คนไทยซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบในภาคบริการ ที่มีอายุระหว่าง 30-59 ปี มีภูมิลาเนาและ
ทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสันพระเนตร จาก 4 หมู่บ้านในเขตปกครอง คือ หมู่ 3 บ้านป่าไผ่ หมู่ 4 บ้าน
สันพระเนตร หมู่ 5 บ้านใหม่สามัคคี และหมู่ 6 บ้านแม่ย่อยสันศรี อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงและการสุ่มแบบบังเอิญ จากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วไม่
ต่ากว่า 10 ปี ไม่จากัดเพศ นับถือศาสนาพุทธ แบ่งตามช่วงอายุต่างๆ คือ อายุ 30-39 ปี จานวน 10 คน อายุ 40-49 ปี
จานวน 10 คน และ อายุ 51-59 ปี จานวน 20 คน รวมจานวน 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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เส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือ ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กบั การซักถาม และศึกษาข้อมูล
จากแหล่งเอกสารประกอบด้วย 5) การวิเคราะห์ข้อมูล มีการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) นาเสนอด้วยจานวน ร้อยละ งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการถอดเทปสัมภาษณ์ การ
จดบันทึกข้อมูล การลงรหัส (Coding) จัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categorizing) การทาดัชนีข้อมูล (Indexing) การทา
ข้อสรุปชั่วคราวและการตัดทอนข้อมูล การเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการนาเสนอ การประมวลและสรุป
ข้อเท็จจริง และนาไปสู่การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 6) การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูลจนถึงการนาเสนองานวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า แรงงานนอกระบบในภาคบริการ เป็นเพศชายและหญิง ร้อยละ 50.00
เท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีอายุเฉลี่ยคือ 47.65 ปี โดยส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งมี
ภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ตาบลสันพระเนตร คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วน
ใหญ่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 67.50 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีบุตรส่วนใหญ่ร้อยละ 35.00 มีบุตรจานวน 2 คน ส่วนใหญ่มี
การศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่ง คือร้อยละ 55.00 เป็น
แรงงานในกลุ่มรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานช่วงระยะเวลา 11-20 ปี และ 21-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 เท่ากัน สถานะการทางานส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งมีรายได้
แบบรายวัน คิดเป็นร้อยละ 52.50 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 57.10 มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 101-500 บาท ส่วนใหญ่มีแหล่ง
รายได้หลักมาจากตนเอง คิดเป็นร้อยละ 67.50 ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.50 ประเมินว่าตนเองมีรายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 55.00 อาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งมีทั้งอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิต ได้แก่
บิดามารดา, ญาติพี่น้อง, คู่สมรสและบุตร, คู่สมรสและญาติ, คู่ สมรส 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 คิ ดเป็นร้อยละ 30.00 เท่ากัน
ส่วนใหญ่ไม่มีภาระหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเอง คิดเป็นร้อย
ละ 52.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าผลกระทบของเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อการดารงชีพของตนเองและครอบครัว
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
ความพร้อมด้านเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่มี
วิธีดูแลสุขภาพและป้องกัน โรค 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 ส่วนใหญ่มีการออกกาลังกายบ้าง คิดเป็นร้อยละ
62.50 ส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดูแลสุขภาพ
ตามช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือมีโรคเรื้อรัง คิดเป็น
ร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ
62.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมีความพร้อมในด้านสุขภาพโดยรวมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ
65.00 ด้านความมั่นคงในชีวิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ประเมินความมั่นคงของงานและผลตอบแทนจากการทางาน/
ค่า จ้ า งในปั จ จุ บัน ว่ า ยั งไม่ มี ค วามมั่ น คงแน่ น อน ส่ ว นใหญ่ ป ระเมิ น ว่ า ผลตอบแทน/ค่ า จ้า งที่ ได้รั บ ยั ง ไม่ มี ค วาม
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่างานที่ทาอยู่นั้นได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป คิดเป็นร้อย
ละ 65.00 ส่วนใหญ่ประเมินว่างานที่ทามีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันด้านเพศและอายุ คิดเป็นร้อยละ 97.50 ส่วน
ใหญ่ประเมินว่าตนเองยังไม่มีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ทา คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมจากงานหลัก
คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการทางานในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 62.50
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ประเมินว่ารายได้จากการทางานเพียงพอในการดูแลตนเองและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50.00
ส่วนใหญ่ประเมินว่าไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขกรณีรายได้ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ประเมินว่ารายได้
จากการทางานมีเก็บสะสมบ้างแต่ยังไม่เพียงพอสาหรับอนาคต คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองมี
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.00 อาศัยอยู่บ้านของ
ตนเอง ส่วนใหญ่มีการถือครองทรัพย์สินในปัจจุบัน รวมถึงกรรมสิทธิ์จากการผ่อนชาระทรัพย์สิ นตามระยะเวลาที่
กาหนด โดยผ่อนชาระตั้งแต่ 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 รับทราบข้อมูลบ้านสาหรับผู้มีรายได้
น้อยบ้าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.50 รับทราบข้อมูลกองทุนการออมแห่งชาติบ้าง เกือบทั้งหมดร้อยละ 92.50 รับทราบ
ข้อมูลการใช้สิทธิการประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 67.50 โดยส่วนใหญ่ติดตามจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ
37.00 ส่วนใหญ่ประเมินว่าข่าวสารที่รับทราบมีผลต่อการช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่ อเข้าสู่วัย/สังคม
ผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 65.00 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ประเมินว่าในปัจจุบันตนเองมีการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 52.50 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ทราบ
ว่าในชุมชนมีการรวมกลุ่มทางสั งคม คิดเป็นร้อยละ 72.50 ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมทางสังคมกับ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมทากิจกรรมในชุมชน 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
สนใจวัฒนธรรมประเพณีในเรื่ องใดๆ คิดเป็นร้อยละ 82.50 ส่วนใหญ่ประเมินว่าตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 87.50 ส่วนใหญ่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและทากิจกรรมทางศาสนาที่วัดในชุมชนบ้างเป็น
ครั้งคราว คิดเป็นร้อยละ 85.00 ส่วนใหญ่กิจกรรมทางพุทธศาสนาที่ปฏิบัติประจาคือทาบุญ คิดเป็นร้อยละ 70.00
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมทางศาสนาระดับทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 55.00 ส่วนใหญ่มีทั้งที่ไม่มีเวลาและมี
เวลาในการศึกษาหาความรู้ดา้ นกิจกรรมทางสังคมในชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพิธีกรรมทาง
ศาสนา คิ ดเป็ นร้อ ยละ 50.00 เท่ า กัน ส่ว นใหญ่ประเมิ นว่า ปัจจุ บันตนเองมีก ารเตรีย มความพร้อมด้านสังคม
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุในระดับพร้อม คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ด้านแบบแผนการใช้ชีวิตภาคอนาคต ส่วนใหญ่วางแผนด้านที่อยู่อาศัยในอนาคตเมื่ อเข้าสู่วัยสูงอายุ
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยส่วนใหญ่วางแผนจะอาศัยในบ้านของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่า
บุคคลที่จะอาศัยด้วยในอนาคตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคือ คู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่วางแผนด้านรายได้ยัง
ชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุคือจะทางานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ 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 เป็นเรื่องที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันและจาเป็นต้อง
เตรียมตั้งแต่ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ส่วนใหญ่มีเจตคติว่าควรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 สาหรับผู้ที่ต้องมีส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคม
ผู้สูงอายุมากที่สุด ส่วนใหญ่ตอบว่าตนเอง คิดเป็นร้อยละ 77.50 ส่วนใหญ่มีเจตคติว่าสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมมาก
ที่สุดตั้งแต่ปัจจุบันคือความพร้อมด้านเศรษฐกิจ/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนใหญ่มี เจตคติ ว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัย/สังคมผู้สูงอายุที่สาคัญคือการขาดเงินออม คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ส่วน
ใหญ่มเี จตคติว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีความจาเป็นมากในทุกด้าน (7 ด้าน) คิดเป็นร้อยละ
50.00 ส่วนใหญ่มีเจตคติว่าตนเองมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
60.00 นอกจากนี้ส่วนใหญ่ ไม่ได้มีข้ อเสนอแนะหรือ สิ่งที่ต้องการให้ ภาครัฐสนับสนุนด้ านนโยบายการส่งเสริ ม
สวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบใดๆ คิดเป็นร้อยละ 35.00
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.1 เจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า มีเจตคติ 2 ระยะ กล่าวคือ
1) เจตคติระยะปัจจุบัน เกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงอนาคตไม่เกินช่วง 10 ปี เป็นเจตคติที่แรงงานนอก
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ระบบต่างตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมภาคปัจจุบันในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยภาคปัจจุบันนี้พิจารณาให้
ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจว่าเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความพร้อมเป็นเป้าประสงค์หลักใน
ลาดับแรก ว่าต้องดาเนินการอยู่ในสภาวะเร่งด่วนเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มากที่สุด ซึ่งจะสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ
เพื่อยังชีพแต่ละเดือน นั่นหมายถึงเรื่องของรายได้จากการทางานเพียงพอหรือไม่ หรือมีภาระหนี้สิน ต่างๆ เพิ่มพูนขึ้น
จัดเป็นการประเมินสภาวะความเสี่ยงด้านรายได้ของตนเอง ต่อความขัดสน ทุกข์ยาก และตรวจสอบสภาวะของความ
พร้อมในภาวะปัจจุบันว่า ยังขาดความพร้อมอยู่หรือไม่และจะประสบความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใด ที่จะส่งผลต่อ
การต่อสู้ดิ้นรนเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในเบื้องต้นของการเตรียมความพร้อม
แรงงานนอกระบบจึงมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจเป็นหลักสาคัญ ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเตรียม
ความพร้อมด้านอื่นๆ ต่อไป 2) เจตคติระยะอนาคต เป็นเจตคติต่อการวางแผนชีวิตระยะยาว มากกว่า 10 ปีเป็นต้นไป
จนย่ า งเข้ า สู่ สัง คมของผู้ สูง อายุ โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จั ด เตรี ย มความพร้ อ มแต่ ละขั้ น ตอนของชี วิ ต ให้ มี พั ฒ นาการ
ความก้าวหน้าแบบขั้นบันได มีการวางรากฐานความมั่นคงของชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เจตคติ ระยะนี้จะมีการขยาย
ขอบข่ายของการเตรียมความพร้อมให้กว้างขึ้น เพิ่มขึ้นตามลาดับจนครบทุกด้าน มีการเตรียมความพร้อมไปจนกว่า
ตนเองจะรู้สึกถึงความมั่นคง เป็นปึกแผ่น เป็นหลักเป็นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าอดีตและสอดคล้องกับช่วงวัย
คือ จากเดิมที่มุ่งเพียงสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้เป็นสาคัญก่อน เริ่มขยายไปสู่การวางแผนเพื่ อ
อนาคต ไม่เพียงแต่ในด้านการเงินเท่านั้นแต่รวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น จากการเตรียมความ
พร้อมในด้านอื่นๆ อีก 6 ด้านด้วย
2.2 รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า มี 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ
มโนทัศน์และความคาดหวัง (ระยะต้น) ในช่วงอายุ 30-39 ปี ซึ่งมโนทัศน์นี้หมายถึง ความคิดและความมุ่งหวังของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งล่วงหน้าว่าจะเป็นไปตามที่คิดไว้ ดังนั้นรูปแบบมโนทัศน์และความคาดหวัง จึงเป็นการ
วางแผนชีวิตในอนาคตสาหรับตนเองว่าต้องการให้อนาคตเป็นอย่างไร ทั้งนี้ช่วงอายุ 30-39 ปี เป็นวัยที่ได้เข้าสู่การ
ทางานมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี ผ่านช่วงของการเริ่มต้นประกอบอาชีพซึ่งยัง ไม่สามารถวางแผนจัดการเรื่องต่างๆ ใน
อนาคตได้ ไปสู่การเริ่มคิดวางแผนสาหรับอนาคตข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง พร้อมทั้งประเมินถึง
ความเป็นไปได้ของสิ่งที่วางแผนไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการคิดเชิงอนาคต ที่เป็นความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักการคาดการณ์ที่เหมาะสม โดยรูปแบบมโนทัศน์และความคาดหวังนี้จะมุ่งเน้นที่
การเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ และความมั่นคงในชีวิต ซึ่งการเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ด้าน มี
ความสาคัญและสัมพันธ์กันคือ การคิดวางแผนเพื่อให้มีความมั่นคงสาหรับชีวิตในอนาคต จาเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมด้านเศรษฐกิจเป็นฐานที่สาคัญ โดยต้องมีองค์ประกอบที่สนับสนุน คือ การมีสุขภาพที่ดีเพื่อเอื้ออานวยให้
การเตรียมความพร้อมในด้านเศรษฐกิจสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านสุขภาพควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงในชีวิต เป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ ที่
อยู่อาศัยและทรัพย์สิน จึงมีการคิดวางแผนปรับเปลี่ยนงานเพื่อแสวงหาความมั่งคงในรายได้ หรือเริ่มเข้าสู่ภาระใน
การผ่อนชาระเพื่ออสังหาหรือสังหาริมทรัพย์ เช่น ยานพาหนะบ้าน ที่ดิน รูปแบบมโนทัศน์และความคาดหวัง จึงเป็น
ระยะต้นหรือระยะเริ่มแรกของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 2) รูปแบบสร้างฐานความ
มั่นคง (ระยะกลาง) เป็นรูปแบบการเตรียมความพร้อมในช่วงอายุ 40-49 ปี ซึ่งแรงงานได้เข้าสู่การทางานมาแล้วไม่ต่า
กว่า 15-20 ปี จึงมีความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ระดับหนึ่ง มีการเข้าสู่สถานภาพการมีครอบครัว จึงมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องสร้างฐานะความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว รูปแบบสร้างฐานความมั่นคงจะมีการ
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เตรียมความพร้อมเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 2 ด้าน รวมเป็น 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต ข้อมูล
ข่าวสาร และแบบแผนการใช้ชีวิตภาคอนาคต ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นฐานที่สาคัญซึ่งจะ
ขยายไปสู่การเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน เพราะเมื่อมีภาระรับผิดชอบดูแลมากขึ้น จึงต้องวางแผนด้าน
รายได้และรายจ่าย เริ่มมีการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้และสินทรัพย์ของครอบครัวสาหรับอนาคต พร้อมกันนี้ยัง
แสวงหาการสนับสนุนเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบสวัสดิ การหรือประกันสุขภาพอื่น
เพิ่มเติมจากสวัสดิการสุขภาพขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงมีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และครอบครัว เช่น ระบบการออม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล นอกจากนี้การเตรียม
ความพร้อมด้านความมั่นคงในชีวิตเริ่มมองเห็นความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัยและ
สินทรัพย์ที่ครอบครอง เมื่อมีการสร้างฐานความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัว การเตรียมความพร้อมด้านแบบ
แผนการใช้ชีวิตภาคอนาคตจึงเกิดขึ้น โดยมีการวางแผนที่อยู่อาศัยสาหรับอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่คาดหวังที่จะพักอาศัย
ในบ้านของตนเอง โดยมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมด้วยและคอยดูแลยามเจ็บป่วย รวมถึงเตรียมวางแผนด้านการ
ทางานและการมีรายได้ในวัยสูงอายุ เนื่องจากแรงงานนอกระบบไม่มีเงินสวัสดิการยามเกษียณ จึง ต้องมีงานที่ทา
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว 3) รูปแบบปรับประยุกต์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ระยะปลาย) เป็น
รูปแบบการเตรียมความพร้อมในช่วงอายุ 50-59 ปี ซึ่งเป็นวัยที่กาลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ มีการเตรียมความพร้อม
เพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ดังนั้นในรูปแบบปรับ
ประยุกต์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี้ จึงมีการเตรียมความพร้อมครบ 7 ด้าน รวมถึงมีความชัดเจนมากขึ้นว่าชีวิตความ
เป็นอยู่ในอนาคตอันใกล้ของตนเมื่อถึงวัยสูงอายุจะเป็นอย่างไร เริ่มสนใจข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา เช่น การประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดเพื่อทาบุญและปฏิบัติธรรม การร่วมงานประเพณีที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเชื่ อ ทางศาสนา เริ่ ม วางแผนท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งความผ่ อ นคลายให้ กั บ จิ ต ใจ ลด
ความเครียดจากวัยที่เปลี่ยนแปลง มีการใช้เวลาที่วา่ งเพื่อทาสิ่งที่ตนเองสนใจ มีการวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
กับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน
ทั้ ง นี้ รู ป แบบการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่ สัง คมผู้ สูง อายุ ทั้ ง 3 รู ป แบบ สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี
พัฒนาการตามขั้นตอนประจาวัยของฮาวิกเฮิสท์ ที่ระบุว่า พัฒนาการของบุคคลทุกๆ ด้าน เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
และมีผลกระทบกันและกัน การพัฒนาที่เต็มขั้นและสมบูรณ์ขั้นต้น ส่งผลให้ขั้นต่อ ๆ ไปพัฒนาเต็มขั้นและสมบูรณ์
แบบเช่นกัน หากมีคุณภาพไม่ถึงจุดสมบูรณ์ ขั้นต่อๆ ไปก็จะกระทบกระเทือนไปทุกๆ ช่วงวัย ซึ่งรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบนี้
จะคาบเกี่ยวช่วงระยะเวลาของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18-35 ปี) ที่มีลักษณะของพัฒนาการที่พึงมีพึงเป็น คือ เริ่มต้น
ประกอบอาชีพ เริ่มสร้างครอบครัวของตนเอง เรียนรู้ที่จะมีชีวิตร่วมกับคู่แต่งงาน และวัยกลางคน (อายุ 35-60 ปี) มี
ลักษณะของพัฒนาการที่พึงมีพึงเป็น คือ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความพยายามในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ
เพื่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น สามารถปรับตัวและทาความเข้าใจ
คู่ชีวิตของตนเองให้ได้ รวมถึงมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางกายในวัยกลางคน
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาที่
สาคัญมี 3 ด้าน คือ1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ มีผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้
การออม และภาระหนี้สิน ของแรงงานนอกระบบ เป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อ “เศรษฐกิจระดับครัวเรือน” ในเรื่อง
การจ้างงานและรายได้นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ทั้งแบบรายวันและราย
เดือน แต่รายได้แบบรายเดือนจะเป็นการคิดอัตราแต่ละเดือนไป รายได้จึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ขึ้นกับปัจจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

38

24 มีนาคม 2560

เช่น จานวนชิ้นงาน อัตราการจ้าง เวลาการทางาน รายได้จากการทางานมีทั้งที่ต่ากว่าและสูงกว่าค่ าแรงขั้นต่า
สาหรับการออมนั้น การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มีการออมเงินที่ชัดเจน หรืออาจมีบ้างแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายสาหรับอนาคต โดยเกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างทั้งรายได้แบบรายวันและรายเดือน สาเหตุที่
สาคัญมาจาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ ภาระหนี้สินจากการผ่อนชาระสังหา/อสังหาริมทรัพย์ หรือจากการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) บางรายมีค่าใช้จ่ายจากการขยายกิจการ มีภาระต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ในส่วนของ
ภาระหนี้สินนั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายเงินรายได้ของแรงงานนอกระบบ เพราะหนี้สิน
เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องวางแผนล่วงหน้าแต่ละเดือน ดังนั้นเมื่อมีรายได้เข้ามาจึงต้องวางแผนการหักเพื่อชาระหนี้สิน
หนี้สินจึงเป็นตัวกาหนดรายจ่ายของแต่ละบุคคลและส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้ 2) ปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งอาจ
เกี่ยวเนื่องมาจากการทางาน ทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรัง บั่นทอนความสามารถในการทางานและมีผลต่อสุขภาพ
ในระยะยาว เช่น อุบัติเหตุจากการใช้ของมีคมหรือเครื่องจักรที่อันตราย ส่งผลทาให้ร่างกายเกิดความพิการและทุพพล
ภาพ โรคเรื้อรังจากการใช้ร่างกายในอิริยาบถในการทางานแบบเดิมซ้า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสุขภาพที่เป็นผลมาจาก
การดาเนินชีวิตและการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล ความเจ็บป่วยจากการละเลยการดูแลสุขภาพ ในส่วนการสืบค้น
ข้อมูลและสิทธิในการรักษาพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า หากเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ มักจะซื้อยา
รับ ประทานเอง แต่ ห ากเจ็ บ ป่ ว ยมากขึ้ น หรื อ มี ก ารนั ด หมายจากแพทย์ จ ะไปที่ สถานพยาบาล ส่ ว นสิ ท ธิ ใ นการ
รักษาพยาบาลนั้น แรงงานใช้สิทธิจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 มีเพียง
ส่วนน้อยที่เสียค่าใช้จ่ายเอง หรือมีระบบประกันสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า ตนเองมีความเข้าใจ
ขั้นตอนการใช้สิทธิรักษาพยาบาล แต่ยังไม่สามารใช้สิทธิประกันสุขภาพที่ดีกว่าที่มีอยู่ได้เนื่องจากความจากัดด้าน
การเงิน หากพิจารณาจากแผนการเตรียมความพร้อมด้ านสุขภาพร่างกายสาหรับวัยสูงอายุ ซึ่งกาหนดตัวชี้วัดจาก
การตรวจสุขภาพเป็นประจาทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยทุก 1 ปี การรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน ไม่รับประทานอาหารรสจัดและเครื่องดื่มมึนเมา ควบคุมน้าหนักให้อยู่ในมาตรฐาน การดื่มน้า
สะอาดอย่างน้อยวันละ 10 แก้ว การอยู่ในที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด มีฝุ่นละออง ควันพิษ การนอน
หลับอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง หากนอนไม่หลับต้องหาสาเหตุว่ามีอะไรเป็นสิ่งรบกวน แล้วต้องรีบแก้ไข หากแก้ไข
ไม่ได้ต้องรีบปรึกษาแพทย์ การขับถ่าย ถ่ายอุจจาระทุกวันโดยไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องร่วง การออกกาลังกายหรือ
บริหารร่างกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที จากตัวชี้วั ดข้างต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
หรือหากปฏิบัติได้ก็ยังมีความจากัดในรายละเอียดอยู่ เช่น การตรวจสุขภาพ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3)
ปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเรื่องสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุและแนวทางการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ปัญหาด้านการรับรู้ข่าวสารข้อมูลมักเกี่ยวเนื่ องมาจากการทางาน โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาการทางาน กลุ่มตัวอย่าง มีจานวนชั่วโมงในการทางานแต่ละวันยาวนานและต่อเนื่อง ไม่มีวันหยุด แต่ละวัน
ต้องทุ่มเทเวลาไปกับการทางานเพื่อหารายได้มาดูแลชีวิตตนเองและครอบครัว ทาให้ไม่มีเวลาศึกษาข่ าวสารข้อมูล
จากแหล่ ง ความรู้ ต่ า งๆ ศั ก ยภาพการสื บ ค้ น ข้อ มู ลข่ า วสาร แม้ ปั จ จุบั น จะมี ช่ อ งทางในการสื่ อ สารมากขึ้ น เช่ น
อินเทอร์เน็ต แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังสามารถสืบค้นแหล่งความรู้ได้จากัด สาเหตุมาจากการขาดความรู้ในการใช้
อินเทอร์เน็ต ขาดอุปกรณ์ที่จะสืบค้นระบบข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แม้แต่ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอื่นอาจยังไม่
สามารถสืบค้นได้จริงเพราะมีความจากัดด้านเวลาในการแสวงหาความรู้ ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่ส่งต่อหรือบอกต่อกันมาที่มักจะไม่มีการอ้างอิงถึงความถูกต้อง
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อภิปรายผล
จากการศึกษา สรุปว่า เจตคติในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบใน
ภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็นเจตคติระยะปัจจุบัน (มีการเตรียมความพร้อมในบางด้าน) หรือ เจตคติระยะอนาคต (มีการ
เตรี ยมความพร้อ มครบ 7 ด้า น) ก็ตาม พบว่า การเตรีย มความพร้อมของแรงงานนอกระบบในยุค สมัย นี้ ได้รั บ
ผลกระทบจากเงื่อนไขของปัจจัย หลัก 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคหลัง
สมัยใหม่ จานวนประชากรและโครงสร้างของประเทศ โครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน ฯลฯ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก อัตราของค่าเงิน ฯลฯ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ การบริโภคนิยม
ฯลฯ และปัจจัยรูปแบบแรงงานนอกระบบ ได้แก่ ไม่มีเงินเดือนประจา ขาดสวัสดิการคุ้มครองที่ดี เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อ
การเตรียมความพร้อมที่ชะลอตัวล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดและเกิ ดอุปสรรคมากขึ้นในชีวิต อย่างไรก็ตาม การ
เตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบก็ยังคงดาเนินต่อไปสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและ
วัยกลางคนเป็นสาคัญ
แม้กระนั้น การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะยุคสมัยใดยังมีรูปแบบทั้ง 3 ระยะ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ รูปแบบใน
การเตรียมความพร้อมทั้ง 3 ระยะ มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน เปรียบเสมือนการเดินก้าวขึ้นขั้นบันไดที่มีการไต่
ระดับสูงขึ้นเพื่อไปให้ถึงความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ และ
คณะ [9] ที่กล่าวถึงรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุ โดยมีรูปแบบการเตรียมความพร้อม 5 ด้าน คือ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการใช้เวลา โดยระบุว่า ผู้ที่จะเกษียณอายุควร
เริ่มวางแผนการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงที่อายุน้อย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านร่างกาย ซึ่งต้องเริ่มดาเนินการตั้งแต่ช่วงอายุที่ยังไม่มาก เพราะถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่ต้องใช้ระยะเวลานานและต่อเนื่อง ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจและด้านการใช้เวลาว่าง
หากได้มีการเตรียมความพร้อมเร็วเท่าไรก็จะทาให้คุ้นชินกับความคิดเกี่ยวกับการเกษียณอายุมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบในยุคปัจจุบันเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในภาคอนาคต
จาเป็นอย่างยิ่งที่แรงงานนอกระบบทุกคนจะต้องมีการตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมให้มากกว่าแรงงานในระบบ
หลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบที่มีสวัสดิการรองรับทั้งในช่วงของการประกอบอาชีพหรือ ภายหลัง
จากการเกษียณอาชีพ ซึ่งแรงงานนอกระบบจะต้องมีเป้าหมายชีวิต (Goal of Life) ที่ชัดเจน มีการวางแผนระยะสั้น
(Short-Term Plan) ระยะยาว (Long–Term Plan ) และแผนฉุกเฉินสารอง (Emergency Plan) ควบคู่ไปกับการ
กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการดาเนินงานของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมที่จริงจัง 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
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะต่อชุมชนและเทศบาล 1) จัดตั้งโครงการด้านเงินออมของชุมชนที่แรงงานนอกระบบ
สามารถสืบค้นได้จริง เช่น เงินออมรายวัน เงินออมยามฉุกเฉิน ของหมู่บ้าน/เทศบาล โดยมีทีมอาสาสมัครรับฝากเงิน
สืบค้นพื้นที่การทางานของแรงงานนอกระบบ 2) จัดทีมอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่จากสานักงานเทศบาล ลงพื้นที่ตาม
แหล่งประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ เพื่อสารวจความต้องการด้ านการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต รวมถึง
ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ทางานเชิงรุก)
2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ 1) จัดอบรม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่กาลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในชีวิต
สาหรับอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแรงงานอิสระ 2) ลงพื้นที่เพื่อให้คาแนะนาในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอก
ระบบเพื่อให้สามารถต่อยอดและพัฒนาอาชีพที่ตนเองทาอยู่ได้มากขึ้น 3) จัดทาทะเบียนและเครือข่ายแรงงานนอก
ระบบในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการทางานในกลุ่มแรงงานนอกระบบต่อไป
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ค่านิยมในการใช้ชีวิตและการทางาน อิทธิพลของเทคโนโลยีและความ
ทันสมัย ต้นทุนชีวิตและต้นทุนทางสังคมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม
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NBUS005: การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก
LIFE STYLE PRACTICING IN ACCORDANCE WITH THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY
ECONOMY OF OFFICERS, ARMY TRAINING COMMAND
พันเอกสุรศิษฏ กิจพิทักษ 1 ดร.วัชระ คําเขียว 2
1
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การภาครั ฐ และเอกชน มหาวิ ท ยาลั ย
นอรทกรุงเทพ
2
อาจารยป ระจํ าหลัก สูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการจัด การภาครั ฐและเอกชน มหาวิ ทยาลั ย
นอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 226 คน เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-test,
F test, และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Least-Significant Different (LSD)
ผลการศึ ก ษาพบว า ข าราชการกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก มี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีระดับการปฏิบัติดานคุณธรรมมากที่สุด
จากการเปรี ยบเทีย บการดํ าเนิ นชีวิ ตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของข าราชการกรมยุ ทธศึ กษา
ทหารบก จําแนกตามเพศและประสบการณทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน สวนดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน สําหรับชั้นยศ พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 ไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพชี วิ ต ให ดี ขึ้ น ข า ราชการกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบกมี ค วามคิ ด เห็ น เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว า
ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ควรนอมนํา หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 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

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

42

24 มีนาคม 2560

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
ชวงวิกฤตการณเงินซึ่งสงผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 กอใหเกิด
ความกลัววาจะเกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากการแพรระบาดทางการเงิน วิกฤตดังกลาวเริ่มตนใน
ประเทศไทย เมื่อคาเงินบาทลดลงอยางมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดประกาศลอยตัวคาเงินบาท ตัดการอิงเงินสกุลดอลลารสหรัฐ หลังจากความพยายาม
ทั้งหมดที่จะสนับสนุนคาเงินบาทเมื่อเผชิญกับการแผขยายแบบเกินเลยทางการเงิน (financial overextension) อยาง
รุน แรง โดยเฉพาะอย างยิ่ ง สว นขับ เคลื่อ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ยใ นเวลานั้น ประเทศไทยมี ภ าระหนี้ สาธารณะซึ่ งทํ า ให
ประเทศอยูในสภาพลมละลายกอนหนาการลมสลายของคาเงิน และเมื่อวิกฤตดังกลาวขยายออกนอกประเทศ คาเงิน
ของประเทศสวนใหญในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและญี่ปุนก็ไดทรุดตัวลงไปดวยเชนกัน ตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลง
และรวมไปถึงราคาสินทรัพยอื่นๆ และทําใหหนี้เอกชนเพิ่มสูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. 2549)
จากปญหาต างๆ ที่กลา วมา รัฐบาลไทยตลอดจนหนวยงานราชการ ไดเล็งเห็น ความสําคัญและหาแนว
ทางแกไขปญหานี้อยางเรงดวน ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ที่เปนแผนที่ได
อัญเชิญแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มาเปน
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ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานํา
ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” ต อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 โดยยึดหลักทางสายกลาง
เพื่อใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวตั นและสถานการณเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน
สังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดลอ มเพื่อนํ าไปสู การพั ฒนาที่ ยั่ง ยืน ตลอดจนความอยู ดีมี สุข ของคนไทย (สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549)
ดังนั้นแนวทางอันจะเปนทางออกสําหรับปญหาคุณภาพชีวิตที่ประชาชนของประเทศไทยในปจจุบันยึดถือ
ปฏิบัติ ก็คือ การรูจักความพอประมาณหรือความพอดี ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การมีเหตุผลในการพิจารณาสิ่ง
ตา งๆ อย า งเหมาะสมเพื่ อ สร า งภู มิ คุ ม กั นที่ ดี ใ นตั ว เพื่ อพร อ มรั บ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
เศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น หลั ก สํ า คั ญของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อั น เป น กระแส
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วรัชกาลที่ 9 เปนหลัก ปรัชญาที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเพื่ อ
ชี้แ นะแนวทางสํ า หรั บ การดํา เนิ น ชี วิ ต แกพ สกนิ ก รชาวไทยมามากกวา 30 ป นั บ ตั้ งแต ก อ นเกิ ด วิก ฤตการณ ท าง
เศรษฐกิจ โดยไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไข เพื่อใหประชากรไทยไดรอดพนตอปญหาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคมในปจจุบัน อันจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนปรัชญาแนวทางสําหรับการดํารงอยูและ
การปฏิบัติตนที่สามารถนํามาใชไดสําหรับประชาชนในทุกระดับ นับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ดวยหลักแห งความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน ความรู คุณธรรม เพื่อ เสริมสรา ง
พื้นฐานจิตใจของประชากรในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และรอบคอบ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2549)
จากการเปลี่ยนแปลงที่ไดกลาวมาขางตน ไดสงผลตอการดําเนินชีวิตของขาราชการทหารซึ่งมีรายไดเปน
ลักษณะของเงินเดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการทหารระดับต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรที่มีโอกาสปรับหรือไดรับการ
เลื่อนระดับขั้นเงินเดือนที่นอยกวาขาราชการทั่วไป ดวยมีขอจํากัดในเรื่องการแบงระดับชั้นยศทางทหารที่เปนไปได
โดยยาก เนื่องจากอัตราการเพิ่ มของรายไดตอ ปอยูในเกณฑที่ต่ํา ไมสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงของคาครองชีพ ที่
สูงขึ้นในยุคป จจุบัน ทําใหขาราชการเหลา นี้ไดรับผลกระทบจากป ญหาเศรษฐกิ จโดยตรง ทั้งจากการที่มีรายไดไ ม
เพียงพอตอรายจาย นอกจากนั้นยังไมสามารถมีเงินออม แลวยังอาจจะกอใหเกิดภาระหนี้สินตามมาอีกดวย ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ไดเปนปญหาที่สงผลกระทบโดยตรงตอขวัญกําลังใจและพฤติกรรมในการทํางานของขาราชการทหาร อีกทั้งยัง
มีขาราชการจํานวนมากตองหาอาชีพเสริมนอกเวลาราชการเพื่อเลี้ยงดูตนเองและจุนเจือครอบครัวเพิ่มเติม ซึ่งปญหา
ดัง กล า วทํา ให ป ระสิท ธิ ภ าพในการทํ า งานของข าราชการลดลงไปเป น อย า งมาก (คณะอนุก รรมการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจพอเพียง. 2549)
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากกองการเงิน กรมยุทธศึกษาทหารบก ในเดือนกรกฎาคม 2559 ขาราชการใน
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก มีหนี้สินจํานวน 7.2 ลานบาท (กองการเงิน กรมยุทธศึกษาทหารบก. 2559)
ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนขาราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหานี้ จึง
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เพื่อที่จะไดขอมูลอันเปน
ประโยชนสําหรับ ผูบังคับบั ญชาระดั บสูงไดพิ จารณาและใชเป นแนวทางในการแกไขในการบริห ารจัดการกําลังพล
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ขาราชการทหารของกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ สรางศักยภาพในการครองตน และครอง
ชีพที่ดี โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการและกําลังพลใหมากยิ่งขึ้นใหกับกองทัพบกตอไป
ในอนาคต จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก
2. เพื่อ เปรีย บเที ยบการดํ าเนิ นชี วิต ตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของข าราชการกรมยุท ธศึ กษา
ทหารบก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก
ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมเพื่อการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้ คือ ขา ราชการกรมยุทธศึก ษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จํานวน 15 หนวย มีจํานวนขาราชการทั้งสิ้น 529 คน (ตามบัญชีสรุปยอดกําลังพลขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก
ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับชั้นยศ และ
ประสบการณทํางาน
ตัว แปรตาม ได แ ก การดํ า เนิน ชี วิ ต ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ซึ่ ง ประกอบด ว ย ด า นความ
พอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความรู และดานคุณธรรม
ขอบเขตดานเวลา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม–เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
ขอบเขตดานพื้นที่
ศึกษาภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจัยครั้งนี้มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
1. ไดขอ มูลเกี่ยวกับการดํ าเนิ นชีวิ ตตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งของขา ราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารจัดการกําลังพลของกรมยุทธศึกษาทหารบก
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2. ไดขอ มูลเกี่ยวกับการดํ าเนิ นชีวิ ตตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งของขา ราชการกรมยุทธศึกษา
ทหารบก เพื่อนํามาวิเคราะหสําหรับแกปญหาหนี้สินของกําลังพลกรมยุทธศึกษาทหารบก
3. ไดเสนอแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับขาราชการกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก เพื่อนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหาหนี้สินของกําลังพลกรมยุทธศึกษาทหารบก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับชั้นยศ
3. อายุ
4. วุฒิการศึกษา
5. สถานภาพสมรส
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
7. ประสบการณทํางาน

ตัวแปรตาม
การดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ดานความพอประมาณ
2. ดานความมีเหตุผล
3. ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
4. ดานความรู
5. ดานคุณธรรม
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
การศึ ก ษ า ก า ร ดํ า เ นิ น ชี ว ิ ต ต า ม ป รั ช ญา เ ศ รษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง ข า รา ช ก า ร กรมยุ ท ธศึ ก ษา
ทหารบก ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว ดังนี้
- ขาราชการในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน
การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปดและปลายเปด
เพื่อสอบถามถึงการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก จํานวน 226 คน
โดยการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ย ตอเดือน ระดับชั้นยศ และประสบการณทํ างาน โดยเปนคําถามปลายป ด
(Close-ended question) ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบงเปนดานตางๆ
ไดแก ดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความรู และดานคุณธรรม เปน
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แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert) ซึ่งผูวิจัยกําหนดน้ําหนัก หรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยที่สุด
โดยวิธีการคํานวณชวงหางระหวางชั้นตามหลักการหาคาพิสัย ซึ่งจะไดชวงหางของแตละระดับชั้นเทากับ
0.80
ดั ง นั้ น การแปลผลการวิ เ คราะห ข อ มู ลเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ข อ ง
ข า ราชการกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก สามารถแบงเกณฑในการแปลผล 5 ระดับการปฏิบัติจริง ไดดังนี้
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 เป นข อ เสนอแนะในการนํ า หลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช ใ นการดํา เนิน ชีวิ ต ประจํา วัน มี
ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - ended question) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1.1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)
มาตรฐาน (S.D.)

1.2 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบน

2. สถิติเชิงอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 ตัวแปรที่มี 2 กลุม ไดแก เพศ ผูวิจัยใชการทดสอบที (Independent t–test)
2.2 ตัวแปรที่มี 3 กลุม ขึ้นไป ไดแก ชั้นยศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และประสบการณ การทํ างานของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจั ยใช การวิเคราะห ความแปรปรวนแบบทางเดีย ว
(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 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
25,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 56.6 ระดับชั้นยศสิบตรี-จาสิบเอก (พิเศษ) คิดเปนรอยละ 41.2 และประสบการณ
ทํางาน มากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 62.4
ผลการวิเคราะหการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบวา ขาราชการกรมยุท ธศึกษาทหารบก มีก ารดํา เนิน ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยจําแนกระดับปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขอที่มีระดับการ
ปฏิบัติสูงสุดในแตละดานไดดังนี้ 1) ดานความพอประมาณ ขอที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การเลือกใชสินคาที่ใชใน
ชีวิตประจําวันที่มีราคาเหมาะสม 2) ดานความมีเหตุผล ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ การยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 3) ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การสรางเสริม
ความสัมพัน ธที่ดีภายในครอบครั ว 4) ดา นความรู ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบั ติสูงสุดคือ การมีความรูในการ
ปฏิบัติตนเพื่อเปนพลเมืองที่ดี และ 5) ดานคุณธรรม ขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ การมีจิตใจเอื้ออาทร
และชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จําแนกตามเพศ พบวา เพศของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน
จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยพบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ที่มีอายุมาก มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการมีภูมิคุมกันตัวที่ดีมากกวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุนอย สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุมาก จะมีวุฒิภาวะสูงกวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีอายุนอย
ซึ่งยัง ตองมีภาระคา ใชจา ยในการดํ าเนิ นชีวิ ตมาก และยังขาดการวางแผนในการใชจา ย ดัง ทฤษฎีลําดั บขั้น ความ
ตองการของ Maslow ที่กลาวถึง ความตองการความมั่นคงปลอดภัย มนุษยมีความตองการที่จะมีความมั่นคงในการ
มีชีวิตอยูรอด ตองการหลักประกันในการปฏิบัติงานวามีความมั่นคงปลอดภัย ไมถูกยายหรือไลออกโดยไมมีความผิด
เวลาเจ็บปวยไดรับการรักษาพยาบาล เมื่อชราไดรับบําเหน็จบํานาญเปนคาตอบแทน นั่นคือการมีการงานที่มั่นคง
ความตองการการยอมรับนับถือ การนิยมยกยอง ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จ ความกาวหนาและรูจักตนเอง
เปน ความตอ งการในระดับ สูงที่ สุด ที่บุ คคลทุ กคนปรารถนาที่ จะให เกิ ดความนึ กคิ ดของแตละบุ คคล ตอ งการที่จ ะ
ทํางานดวยความสามารถสูง แสดงความสามารถตนใหเปนที่ประจักษ ความตองการในขั้นนี้มนุษยจะมีความสุขใน
การทํางาน มีความพึงพอใจที่จะสรางความสมบูรณใหแกชีวิต มีความตองการใหกิจการที่ทําอยูกาวหนายิ่งขึ้น โดย
ปกติบุคคลทั่วไปจะวัดความสําเร็จจากการทํางาน โดยสรุปแลวตามแนวความคิดของมาสโลว บุคคลที่จะนับไดวา
เปน คนที่สมบู รณ ที่สุดหรือ บรรลุ เป าหมายของการดํา เนิ นชี วิต สูง สุด ก็ คือ คนที่มี ความตอ งการจนถึง ขั้น ที่ 5 และ
สามารถสนองความตองการของตนไดสําเร็จอยางดีในทุกๆ ขั้น ความตองการนี้จะอยูตลอดเวลาไมมีที่สิ้นสุด ความ
ตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมอีกตอไป แตความตองการระดับต่ําที่ไดรับ
การตอบสนองแลวจะมีอิทธิพลตอผูนั้นตอไปอีก กระบวนการดังกลาวจะดําเนินตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงระดับความ
ตองการสูงสุด ซึ่งมักจะเปนชวงสูงวัย
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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 เมื่อเทียบกับคาครองชีพในปจจุบัน จึงทําใหเกิดความพอเพียง
ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการไดรับความรูจากหนวยงานในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการออมเงิน โครงการเสริมสรางอาชีพเสริมใหแกขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกและสมาชิกในครอบครัวใหมี
อาชีพเสริมที่สรางรายได และโครงการเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไดนํามาใชบริโภค เพื่อลด
คาใชจายในครอบครัว และสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคาที่ผลิตขึ้นจากกลุมแมบาน ดวยปจจัยเหลานี้จึง
มีผลทําใหขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มี
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณ ดานภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้พบวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่มีรายไดตอเดือน
25,001 บาท ขึ้นไป ซึ่งเปนชวงรายไดตอเดือนที่สูงที่สุด มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
สาเหตุ ที่ เ ป น เช น นี้ อ าจเป น เพราะผู ที่ มี ร ายได ต อ เดื อ นมาก สามารถพึ่ ง พาตนเองได และสามารถแบ ง ป น หรื อ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นได ดังทัศนะของ เสรี พงศพิศ ที่สรุปถึงการดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงวา อยูบนพื้นฐาน
ของการรูจักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผ และที่สําคัญคือการใชชีวิต
อยางพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับหลักคําสอนของศาสนาพุทธที่ใหคนเราดํารงชีวิตแบบทางสายกลาง ไมทําการใดๆ ที่
เบียดเบี ยนตนเองหรือผู อื่น ไมฟุ งเฟอหรื อทําอะไรเกินตน รูจักแบงปนและชวยเหลือผูอื่น ตามความเหมาะสมและ
กําลังความสามารถของตน เชื่อ ในผลของการกระทําหรื อเรียกว ากฎแห งกรรมซึ่ งอยูบนพื้ นฐานของเหตุแ ละปจจั ย
รวมทั้ง การดํ าเนิ น ชีวิ ต บนทางสายกลาง คือ คํา นึ งถึ ง ความพอดี ไม มากเกิน ไปหรื อน อ ยเกิ น ไป สามารถนํา หลั ก
ปรัช ญาไปใช ได กับ คนทุก เพศ ทุก วัย และทุก ระดับ สัง คม จึ งเปน เหตุผลใหข าราชการกรมยุท ธศึ กษาทหารบกที่ มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมาก มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สิริพ ร รั ต นกํ าเนิ ด ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งของข าราชการสํ า นัก พั ฒ นาสั ง คม กรุ งเทพมหานครต อ การนํ า ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ที่พบวา ความคิดเห็นของขาราชการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครตอการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใชใ นการดํา เนิน ชีวิต อยูใ นระดั บสูง ทั้ง ในด านครอบครัวและด านสั งคม (องคก รและ
ชุมชน) และปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตของขาราชการ
สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน ไดแก รายได เพียงปจจัยเดียว สวนปจจัยดานเพศ
อายุ การศึ กษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาการรั บราชการ ระดับ ตํา แหนง จํ านวนครั้ งที่ ได รับ การอบรมเกี่ย วกั บ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีผลตอความคิดเห็นตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
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จําแนกตามชั้นยศ พบวา การดํ าเนิ นชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ขาราชการกรมยุท ธ
ศึกษาทหารบก โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ระดับชั้นยศพันตรี–พันเอก (พิเศษ) มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งด า นความพอประมาณมากที่ สุด สาเหตุ ที่เ ป น เช น นี้ อาจเปน เพราะข าราชการกรมยุ ท ธศึ ก ษา
ทหารบก ระดับชั้นยศพันตรี–พันเอก (พิเศษ) จะมีอายุงานและวุฒิภาวะมากกวาขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารชั้น
ยศอื่นๆ รวมทั้งเปนผูรับนโยบายและโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอนที่จะนํามาเผยแพรและถายทอด
แกผูใตบังคั บบัญชา อีก ทั้งยังมีเวลาในการติด ตามขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในการดํา เนินชีวิต จึ ง
สงผลใหมีคาเฉลี่ยในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ประสบการณทํางานของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่
แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน
ผลการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก จําแนกตามเพศ พบวา เพศของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิ ต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
การวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก
จําแนกตามอายุ พบวา อายุของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เมื่อพิจารณารายดาน พบว า ดานการมีภู มิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
การวิเคราะหการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการกรม
ยุทธศึ กษาทหารบก จํ าแนกตามระดับ การศึ กษา พบว า ระดับการศึก ษาของขา ราชการกรมยุท ธศึกษาทหารบกที่
แตกตางกัน มีดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ สมมติฐานที่ ตั้งไว เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดา นการมีภูมิคุ มกันตัวที่ดี ดานความรู
และดานคุณธรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะหการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา สถานภาพสมรสของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่
แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 ซึ่ งไม สอดคลอ งกับ สมมติฐานที่ตั้ งไว เมื่ อพิจ ารณารายดา น พบวา ดานการมีภูมิ คุมกั นตัว ที่ดี และดา น
คุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวิเคราะหการเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขาราชการกรม
ยุท ธศึ กษาทหารบก จํา แนกตามรายไดเ ฉลี่ ยต อ เดื อน พบวา รายไดเ ฉลี่ ย ตอ เดื อนของขา ราชการกรมยุ ทธศึก ษา
ทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความพอประมาณ ดาน
การมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และดานคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การวิ เคราะหเ ปรี ยบเที ย บการดํา เนิ น ชีวิ ตตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ของขา ราชการกรม
ยุทธศึกษาทหารบก จําแนกตามชั้นยศ พบวา ชั้นยศของขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
การวิ เคราะหเ ปรี ยบเที ย บการดํา เนิ น ชีวิ ตตามหลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ของขา ราชการกรม
ยุทธศึก ษาทหารบก จํ าแนกตามประสบการณ ทํา งาน พบว า ประสบการณทํ างานของข าราชการกรมยุท ธศึ กษา
ทหารบกที่แตกตางกัน มีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
อภิปรายผล
จากผลการศึก ษาที่พ บวา ข าราชการกรมยุทธศึ กษาทหารบก มีระดั บการปฏิบัติใ นการดํ าเนินชี วิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมในระดับมาก ดังแนวคิดทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 และสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถจําแนกระดับปฏิบัติสูงสุดในแตละดานได
ดังนี้ ดานความพอประมาณ หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การเลือกใชสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันที่มี
ราคาเหมาะสม ดานความมีเหตุผล หั วขอที่ขาราชการมีระดับ การปฏิบัติสูง สุดคือ การยอมรับผลที่เกิ ดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ ดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การสรางเสริมความสัมพันธที่ดี
ภายในครอบครัว ดานความรู หัวขอที่ ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การมีความรูในการปฏิบัติตนเพื่อเป น
พลเมืองที่ดี ดานคุณธรรม หัวขอที่ขาราชการมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ การมีจิตใจเอื้ออาทรและชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในสังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงวา ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกไดมีการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดเปนอย างดี ทั้งในดานความพอประมาณ ดา นความมีเหตุผล ด านการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดานความรู
และดานคุณธรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะในหลายหนวยงานและองคกรตางๆ ใหความสําคัญกับการนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชเพื่อพัฒนา และปรับปรุงใหบุคลากรในองคกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งกรมยุทธศึกษา
ทหารบก ที่ขาราชการทหารมีการดําเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดีทําใหสามารถ
พัฒนา ปรับปรุง การใชชี วิตของตนเองไมว าจะเปน การเลื อกใชสิน คาที่ มีราคาเหมาะสม ยอมรับผลที่ เกิด จากการ
ตัดสินใจ หมั่นสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว อาศัยความรูที่มีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ประกอบกับการ
มีจิตใจเอื้ออาทร ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังคํา
นิยามที่ สุเมธ ตันติเวชกุล ไดกลาวถึง หลักความพอเพียงตามเศรษฐกิจพอเพียงวา คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เงื่อนไขในการตัดสินใจทั้งดานความรูและ คุณธรรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ตวงพร ศรีชัย ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
นักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งพบวา มีการนําความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอยางมากในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเรียงตามลําดับดังนี้ ดานวัฒนธรรม ในประเด็นแสดงความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษของชาติ
เมื่อมีโอกาส ซึ่งสอดคลองกับโครงการวีรบุรุษในดวงใจวีรชนคนตนแบบ การปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด และ
ไดรับ การปลูก ฝงในการใหค วามสําคั ญกับสถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริย ดานสังคม ในประเด็น ไมลัก
ขโมยหรือหยิบของผูอื่นไปใชโดยไมไดรับอนุญาต เปนการนําคุณธรรมของศาสนามาเปนกรอบในการดําเนินชีวิตตาม
ทางสายกลางแสดงความประพฤติดีทําตนเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ดานสิ่งแวดลอม ในประเด็นดูแล
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และรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน ชุมชนและการใชพลังงานอยางคุมคาแสดงถึงความตระหนักและปฏิบัติไดจริง
ในการรัก ษาสมดุลของสิ่ งแวดล อ ม นํ าไปสู ก ารพั ฒนาที่ยั่ ง ยืน ดา นเศรษฐกิ จ ในประเด็น การเลือ กใช สิ่งของโดย
คํานึงถึงประโยชนและความจําเปนมากกวาความอยากได ไมใชจายหรือใชสิ่งของเกินฐานะ นอกจากนี้ ระดับการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนเตรียมทหารในชั้นปตางๆ ไมแตกตางกันแสดงใหเห็นถึงการ
เรียนการสอนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุวัตถุประสงคเพราะนักเรียนสามารถนําไปประยุกตและปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางนาพอใจ และงานวิจัยของ ชุมพลภัทร คงธนจารุอนันต ไดทําการศึกษาเรื่อง การ
ดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรในหมูบานหนองมะจัง ตําบลแมแฝก
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีกรจัดการที่ดินในการทําการเกษตรหลังจากไดมีการ
ดํา เนิ น ชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยส ว นใหญ มี ก ารปลู ก พื ช หรื อ เลี้ ย งสัต ว มี ก ารผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภคเองใน
ครัวเรือน ถาเหลือจึงจะขายและใชพื้นที่ในการปลูกกระเทียม โดยเกษตรกรทั้งหมดมีความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน มีความตระหนักพอใจ และมีความภาคภูมิใจในการใชชีวิตความเปนอยู
แบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากที่สุด และเต็มใจที่จะตัดสินใจเลือกใชชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาน
คุณภาพชีวิตพบวา เกษตรกรสวนใหญมีสุขภาพกายดีมากที่สุด และมีสุขภาพจิตที่เปนปกติ
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย ดังนี้
1. เชิงนโยบาย
1.1 ผูบังคับบัญชากรมยุทธศึกษาทหารบก ควรใหความสําคัญและผลักดันใหหนวยงานภายใต
การกํากับดูแล นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและมีความสมดุลในทุกมิติ ไมวาจะเปนดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งดานสิ่งแวดลอม
1.2 ผูบังคับบัญชากรมยุทธศึกษาทหารบก ควรจัดตั้งหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพี ยงโดยตรง โดยการเชื่อ มโยงบุคคลหรือ หนว ยงานที่รับ ผิดชอบเกี่ ยวกับ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพี ยงที่มี อยูใ น
ปจจุบัน เพื่อสรางแกนเครือขายในการสานตอองคความรู และรวมพลังเครือขายในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
1.3 ผูบังคับบัญชากรมยุทธศึกษาทหารบก ควรสนับสนุนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รว ม เพื่ อ เป น พื้น ฐานสํ า หรั บ การเรีย นรู เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ยงอย างเปน รู ป ธรรม (Show Cases หรื อ Best
Practices) ในสาขาตางๆ อาทิ ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานการบริการ ในทุกมิติ เพื่อเปนตนแบบแหงการ
เรียนรู
2. เชิงปฏิบัติ
2.1 ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ควรมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักการ เงื่อนไข และ
แนวปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกขาราชการของกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อปลูกจิตสํานึกใหยึดทาง
สายกลาง สรางความพอเพียงพอดีและพอใจที่สมเหตุสมผลใหเหมาะสมกับฐานะ
2.2 ขาราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก ควรสงเสริมและเผยแพรตัวอยางการนําแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิตที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อกระตุนใหขาราชการของกรม
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ยุทธศึกษาทหารบก ไดนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติตอไป
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการดําเนินการ
วิจัย ในการวิ จัย ครั้ งต อไปควรมี การศึก ษาขอ มูลเชิง ลึก มากขึ้ น โดยใช การวิจั ยเชิง คุณภาพรว มด วย เพื่ อขยายผล
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 ควรมีการศึกษาการดําเนินชีวิ ตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง กับกลุมตัว อยางที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆ หรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพตอไป
3.3 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะหนี้สินกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิต เพื่อศึกษาแนวทางการลดภาวะหนี้สิน ดวยการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารอางอิง
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NBUS006: ปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี
บริษัท การบินไทย จํากัด (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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) และ 2) ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ พนักงานหนวยงานบัญชี
จํานวน 191 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว า 1) ปจ จั ย การปฏิบั ติ ง านของพนั ก งานหน วยงานบั ญชี บริ ษั ท การบิน ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) 1.1 ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน คือ เงินเดือน 1.2 ดานชั่วโมงการทํางาน คือ การมีชั่วโมงการ
ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง 1.3 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คือ การมีอิสระในการคิดตัดสินใจในการทํางาน 1.4 ดาน
ความกาวหนา ในหนาที่ คือ การไดรับการสงเสริมฝกงาน ดูงานตางประเทศ และ 1.5 ดานความสั มพันธกับเพื่อ น
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 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใหความชวยเหลือในกลุมงาน 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
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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 บทบาทสําคัญในแงค วามผาสุกของมนุษยซึ่งคุ ณภาพชีวิตเปนสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
มนุษยและความสุข (Oliver. 1996) [1] ในสวนของคุณภาพชีวิตของแตละบุคคลขึ้นอยูกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม
และคานิ ยมในเวลานั้ นๆ และมีความสั มพัน ธกับ จุดมุ งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แ ตละคนกํ าหนดขึ้ น
ซึ่งประกอบดวย มิติดานสุขภาพกาย มิติดานสุขภาพจิต มิติดานความสัมพันธทางสังคมและมิติดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (ศิรินันท กิติสุขสถิตย. 2555) [4] ดานคุณภาพชีวิตกับการทํางาน เปนมิติที่มีความสําคัญที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพชีวิตเนื่องจากชีวิตการทํางานมีชวงเวลาทํางานและชวงเวลาสวนตัวสําหรับประชากรวัยทํางาน การศึกษา
คุณภาพชีวิตเพื่อใหวัดไดอยางแทจริงจึงควรตองศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อนํามาประกอบการจัดทําตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตดวย (ศิรินันท กิติสุขสถิตย. 2555) [4] ในทุกองคกรรัฐวิสาหกิจมีจํานวนพนักงานที่มากและหลากหลาย
ความสามารถรวมทั้งพนักงานของบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) ซึ่งมีพนักงานจํานวน 30,000 คน ซึ่งพนักงาน
แตละคนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตขององคกร เชนกัน (บดินทร แกวบานดอน. 2555) [5]
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการเปนองคกรแหงความสุขโดยการนําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับวิธีการสรางความสุขในการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีวิธีการทํางานที่สนุกและสรางความสุขในชีวิต ดวยหลัก
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3 ประการ คือ 1) เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน การมีเพื่อนรวมงานที่ดี 2) เสริมสรางทัศนคติตอผูบริหาร
เรื่องความสัมพันธที่ดีเพื่อลดชองวางในการทํางาน และ 3) เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร เพื่อความผูกพันที่ดีกับ
บริษัท (บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน). 2557) [6] การพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตพนักงานในสวนของบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีดังนี้ 1) การใหความสําคัญกับการปรับสวัสดิการพนักงานใหครอบคลุมในดานตางๆ
ตามการเปลี่ ยนแปลงของคาครองชี พ เช น คา เลาเรียนบุ ตร ค ารักษาพยาบาล ฐานเงินเดื อนพนั กงาน และการให
ความทัดเทียมกับสวัสดิการพื้นฐาน 2) ใหความสําคัญกับลักษณะงานที่มีปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพของพนักงาน
ระยะยาว และ 3) สนับสนุนเสริมสรางศักยภาพของพนักงานใหตรงความรูความสามารถ และสรางโอกาสกาวหนาใน
อาชีพ (บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน). 2557) [6]
จากการศึกษาความสําคัญกับการเปนองคกรแหงความสุข ดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัย มีความสนใจทํา
การวิจั ยเรื่องปจจัย การปฏิ บัติงานและความสุ ขในการปฏิบั ติงานของพนั กงานหนวยงานบัญชี บริษั ท การบินไทย
จํา กั ด (มหาชน) เพื่ อ สภาพศึ ก ษาระดั บ ปจ จั ย การปฏิ บั ติ ง านและระดั บ ความสุ ข ในการปฏิ บั ติง านของพนั ก งาน
ใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อการสงเสริมความสุขของพนักงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เปนเลิศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2. ศึกษาระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยการปฏิบัติงาน หมายถึง องคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบดวย คาตอบแทน
ที่ไดรับจากการทํางาน ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดลอ มการทํางาน ความกาวหนาในหนาที่และความสัมพันธกั บ
เพื่อนรวมงาน
ความสุขในการปฏิ บัติงาน หมายถึง ระดั บการดํา รงชี พที่ดี อันเกิดจากการได รับการตอบสนองความ
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
การวิจัยเรื่องปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัย ไดทําการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยการปฏิบัติงานของ Kossen (1991) [2] และ
เกณฑ ก ารวิ เ คราะห ก ารปฏิบั ติ ง านของชื่น ฤทั ย กาญจนะ จิ ต รา และคณะ (2554) มาสั ง เคราะห เ ป น ประเด็ น
การศึกษาปจจัยการปฏิบัติงาน และนําแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของ ศิรินันท กิติสุขสถิต (2555) [4]
ในประเด็นปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตและความสุขในการทํางาน โดยนํามาสังเคราะห ขอมูลรวมกับหลักระเบียบ
วิธีวิจัยสรางเปนกรอบแนวคิด แบงออกเปน 2 สวน ดังภาพประกอบ 1
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ปจจัยสวนบุคคล
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ตําแหนงงาน
4. ระดับเงินเดือน
5. ประสบการณทํางาน
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ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี
1. ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน
2. ดานชั่วโมงการทํางาน
3. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน
4. ดานความกาวหนาในหนาที่
5. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี
1. ดานผลตอบแทนการทํางาน
2. ดานการบริหารเวลา
3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
5. ดานประสิทธิภาพของทีมงาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยการปฏิบัติง านและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษั ท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาแบบสํารวจเชิงปริมาณ ผูวิจัย มีขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํา นวน 380 คน (ฝา ย
บุคคลบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2558) [7] กลุมตัวอยาง ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของ เคจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) [8] ได จํานวน 191 คน เทคนิคการสุมตัวอยาง
ใช ก ารสุ ม ตั วอย า งแบบใช ค วามน า จะเป น (Propability sampling) ด วยวิ ธี การเลือ กกลุม ตั ว อย า งงา ย (Simple
random sampling) โดยการจับฉลากชื่อพนักงานที่อยูในหนวยงานบัญชี จํานวน 191 คน ซึ่งผูศึกษารูจักพนักงานใน
หนวยงานทุกคน
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้ นฐานของผู ตอบแบบสอบถาม ประกอบด วย อายุ ระดับการศึก ษา ตํ าแหน ง
งาน ระดับเงินเดือนและประสบการณทํางาน
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ใน 5 ดาน ประกอบดวย
ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน ดานชั่วโมงการทํางาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานความกาวหนาใน
หนาที่ และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
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ตอนที่ 3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานหน ว ยงานบั ญชี ใน 5 ด า น
ประกอบดวย ดานผลตอบแทนการทํางาน ดานการบริหารเวลา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ และดานประสิทธิภาพของทีมงาน
2. ขั้น ตอนการสร างเครื่ องมือ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล มี ขั้น ตอนดํา เนิน การดัง ตอ ไปนี้ 2.1)
ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความและผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
ศึกษา 2.2) กํา หนดโครงสร างของเครื่อ งมือและขอบเขตเนื้ อหาตามกรอบแนวคิดของการศึ กษา และ 2.3) สรา ง
แบบสอบถามขั้นตนนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและทําการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ดวยคาดัชนี ความสอดคลอง (Index of objection Congruency: IOC) พบวาคา IOC ไดคา 0.83 สูงกวาเกณฑที่
กําหนด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงาน
บัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งนี้ ผูวิจัย แจกแบบสอบถาม ใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 191 คน ที่เปน
พนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยอธิบายความหมายและวัตถุประสงคของการแจก
แบบสอบถามและนัดหมายเก็บรวบรวมคืน ชวงเวลาที่ใชใ นการศึก ษาระหวางเดือ นมีนาคม พ.ศ. 2559-กันยายน
พ.ศ. 2559
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลในบทความครั้งนี้อันเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยหลักเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสุขใน
การปฏิบัติง านของพนัก งานหนวยงานบั ญชี บริษัท การบินไทย จํา กัด (มหาชน) เปนเหตุใ หผูวิจั ยใชสถิติเพื่ อการ
ประมวลผล ดวยคาสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อความชัดเจนในการตอบวัตถุประสงคการวิจั ย
ประกอบดวย คาความถี่ (f) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (f) และคา
รอยละ (%) ในการวิเคราะหขอมูลแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาความถี่ (f) และคารอยละ (%) ในการวิเคราะหขอมูลแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
ตอนที่ 3 ข อ มู ลเกี่ ย วกั บ ความสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานหน ว ยงานบั ญชี ใช สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ไดแก ค าเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเ คราะหขอมูลแลว นําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําอธิบาย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัย ทําการสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1) ศึกษาปจจัยการปฏิบัติงานของ
พนักงานหนวยงานบั ญชี บริษั ท การบิน ไทย จํา กัด (มหาชน) และ 2) ศึก ษาระดับความสุขในการปฏิบั ติงานของ
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
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หน ว ยงานบั ญชี บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ระหว า ง 5-10 ป ร อ ยละ 38.70 ดํ า รงตํ า แหน ง งานระดั บ
ผูปฏิบัติงาน รอยละ 75.40 และมีระดับเงินเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท รอยละ 47.60 มากที่สุด แสดงความ
คิด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานหน ว ยงานบั ญชี แ ละความสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
หนวยงานบัญชี ดังนี้
ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดังนี้ 1) ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน คือ
เงินเดือน รอยละ 71.20 2) ดานชั่วโมงการทํางาน คือ การมีชั่วโมงการทํางานวันละ 8 ชั่วโมง 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 ดังนี้
1. ดานผลตอบแทนการทํางาน พบวา เงินไดประจําตําแหนงงานมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก
( Χ = 3.64, S.D. = 0.68) เปนลําดับที่ 1 และสัดสวนเงินได จากโบนัส ประจําป มีความเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.29, S.D. = 0.73) เปนลําดับสุดทาย
2. ดา นการบริห ารเวลา พบว า มี เวลาปฏิบั ติง านที่ ได รับ มอบหมายไดต ามกรอบเวลาของบริ ษั ท
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 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใหความชวยเหลือใน
กลุมงาน เพียงพอ อยูในระดับมาก ( Χ = 3.63, S.D. = 0.64) เปนลําดับที่ 1 และมีความเขาใจในเปาหมายและ
ภาระหนาที่การทํางานเพียงพอ อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.37, S.D. = 0.58) เปนลําดับสุดทาย
อภิปรายผล
จากการศึ กษาเรื่ อง ปจ จัย การปฏิ บั ติง านและความสุ ขในการปฏิ บัติ งานของพนั กงานหนว ยงานบั ญ ชี
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยทําการสังเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อยืนยันความสําคัญที่คนพบและ
สรุปสังเคราะหความคิดเห็นในการอภิปราย ดังนี้
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ปจจัยการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี มีดังนี้ 1) ดานคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน คือ
เงินเดือน 2) ดานชั่วโมงการทํางาน คือ การมีชั่วโมงการทํางานวันละ 8 ชั่วโมง 3) ดานสภาพแวดลอมการทํางาน คือ
การมีอิสระในการคิดตัดสินใจในการทํางาน 4) ดานความกาวหนาในหนาที่ คือ การไดรับการสงเสริมฝกงาน ดูงาน
ตางประเทศ และ 5) ดา นความสัม พันธ กับเพื่ อนร วมงาน คื อ ความเปนมิ ตรภาพของเพื่ อนร วมงานในหนว ยงาน
เดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา เทพาอภิรักษ (2556) [10] เรื่องความมั่นคงในอาชีพของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา คุณภาพชีวิตที่ดีจากการปฏิบัติงาน คือ การมีโอกาสใชความ
สามารถในการปฏิบัติหนาที่ การมีการวางแผนคาใชจายประจําเดือน และการอัตราตําแหนงงานเพื่อความกาวหนา
กลาวคือ เนื่อ งจากพนั กงานในหนว ยงานบัญชีสว นใหญ เปนกลุมที่ ใหค วามสําคั ญกับ ปจจั ยที่สงเสริมการทํ างาน
เกี่ยวกับคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน การมีสภาพแวดลอมการทํางานที่มีอิสระในการคิดตัดสินใจ การมีโอกาส
ในความกาวหนาในหนาที่ การไดรับการสงเสริมฝกงาน ดูงานตางประเทศ และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานผลตอบแทนการทํางาน พบวา เงินไดประจํา
ตําแหนงงานมีความเพียงพอ อยูในระดับมากและสัดสวนเงินได จากโบนัส ประจําป มีความเพียงพอ อยูในระดับปาน
กลาง สอดคลอ งกั บ งานวิ จั ยของ สุ อั ม พร ค า วี (2555) [9] เรื่ อ งคุณภาพชีวิ ต การทํ า งานของทัน ตบุ ค ลากรใน
สถานพยาบาลของรัฐจังหวัดราชบุรี พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตบุคลากรดานรายไดอยูในระดับดี
ยกเวนคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนปญหาอุปสรรค คือ ไมมีความกาวหนา ขาด
การสนับสนุนจากผูบริหาร และคาตอบแทนไมเหมาะสมกับภาระงาน กลาวคือ การทํางานที่สงผลตอระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี คือ การไดรับผลตอบแทนจากการทํางานที่ตรงกับความตองการของบุคลากร เชน คาตอบแทนทางตรงที่เปน
เงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษ และคาตอบแทนทางออม เชน ผลการประเมินผลงานประจําปเพื่อตอสัญญาจาง ซึ่งเปน
ความสุขในการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานการบริหารเวลา พบวา มีเวลาปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายไดตามกรอบเวลาของบริษัท เพียงพอ อยูในระดับมาก และไดรับสิทธิวันลาพักผอนประจําปเพียงพอ
และมีเวลาในการทํางานประจําเพียงพอกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงาน
วิจัยของ ปภาวี เจียรศิลปะดํารง (2555) [11] เรื่องปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พบว า คุ ณภาพชี วิ ต การทํ า งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สํ า นั ก งาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คือ มิติดานการทํางาน มิติดานสวนตัว มิติดานสังคม และมิติดานเศรษฐกิจ กลาวคือ
ความสุขหรือคุณภาพชีวิตจากการทํางานคือการทํางานเต็มตามชั่วโมงการทํางานปกติและพักผอนเมื่อหมดเวลางาน
ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา ที่ทํางาน
มีเพื่อนรวมงานที่เปนมิตร เพียงพอ อยูในระดับมากและสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ เพียงพอ อยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุอัมพร คาวี (2555) [9] เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตบุคลากรในสถานพยาบาล
ของรั ฐ จั ง หวั ด ราชบุ รี พบว า ป จ จั ย ด า นการบริ ห ารที่ สํา คั ญคื อ บรรยากาศการทํ า งานในองค ก ร อยู ใ นระดั บ สู ง
กลาวคื อ ความสุขในการทํา งาน ด านสภาพแวดล อมในการทํางานที่สํา คัญ คือ การมี เพื่อนร วมงานที่เปนมิ ตร ทั้ ง
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] เรื่องปจจัยที่ตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน รุน A380 ของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยตอบที่สนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานสภาพแวดลอมเพื่อการปฏิบัติงาน คือ ความพรอมใชของเครื่องมือ อุปกรณ เพื่อการบริการอยูในระดับมาก ดาน
การอํานวยความสะดวกรวมกันระหวางปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยและการทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก และ
ดานผลตอบแทนการปฏิบัติงาน ไดแก คาประกันภัยระหวางปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง กลาวคือ ความสุขใน
การทํ างาน ดา นการไดรับการยอมรับนับ ถือ คือการได รับความไววางใจจากเพื่ อนร วมงาน การได รับการให ความ
เคารพตามอาวุโส และไดรับความไวใจจากหัวหนางาน
ความสุขในการปฏิบั ติงานของพนักงานหนวยงานบั ญชี ดานประสิ ทธิภาพของทีมงาน พบวา สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใหความชวยเหลือในกลุมงาน เพียงพอ อยูในระดับมากและมีความเขาใจในเปาหมาย
และภาระหนาที่การทํางานเพียงพอ อยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภาวี เจียรศิลปะดํารง (2555)
[11] เรื่องปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
พบว า คุ ณภาพชี วิ ต การทํา งานของบุ ค ลากร คื อ มิ ติ ดา นการทํา งาน มิ ติด า นส ว นตัว มิติ ด านสั ง คม และมิติ ด า น
เศรษฐกิจ สวนปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก ลักษณะภาวะผูนําระดับตน ดานแรงจูงใจ ความรูความ
ชํานาญในงาน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย และความปรารถนาสวนบุคคลที่จะเปนผูนํา กลาวคือ ความสุข
ในการทํางานดานประสิทธิภาพของที มงาน คือการมีการทํางานรวมกันกับ เพื่อนรวมงานหรือหัวหนางานที่มีความ
เขาใจขั้นตอนวิธีการทํางานที่ดี พรอมใหคําปรึกษา รวมแกไขปญหา ใหความชวยเหลือในกลุมงานเดียวกัน มีความ
เขาใจในเปาหมายและภาระหนาที่การทํางานของหนวยงานรวมในทิศทางเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยนําขอดีและขอดอยที่คนพบมากําหนดเปนประเด็นในการสรางขอเสนอแนะ
ที่ไดจากการศึกษา เพื่อใหหนวยงานบัญชีนํามาใชเปนขอมูลเพื่อการจัดการความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ดังนี้
1. หนวยงานบัญชีควรใหความสําคัญกับปจจัยที่สงเสริมความสุขในการทํางาน
1.1 ดานคา ตอบแทนที่ไ ดรับ จากการทํา งาน ดวยวิธี การกํ าหนดเกณฑขั้ นต่ํ าของการขึ้ น
เงินเดือนประจําปที่รอยละ 90 ของเกณฑที่บริษัท กําหนด เปนงบประมาณประจําป
1.2 ดานชั่วโมงการทํางาน ดวยวิธีการกําหนดความสําคัญของงานและกําหนดวันที่ตองทํา
เสร็จในใบงานกอนมอบหมายงานทุกครั้งเพื่อการวางแผนเวลาในการปฏิบัติงาน
1.3 ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดวยวิธีการใหอิสระในการคิดตั ดสินใจในการทํางาน
กําหนดนโยบายสงเสริมการฝกงาน ดูงานตางประเทศเพื่อการเพิ่มพูนวิสัยทัศนและสงเสริมการปฏิบัติงานดวยความ
เปนมิตร
1.4 ส ง เสริ ม การสร า งความสุ ข ในการทํ า งานโดยส ง เสริ ม ให พ นั ก งานสร า งนิ สัย ความ
ไววางใจกันและกัน สงเสริมการใหความเคารพตามอาวุโส
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากการศึกษาเรื่องปจจัยการปฏิบัติงานและความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานหนวยงานบัญชี
บริษั ท การบินไทย จํา กัด (มหาชน) ผูวิ จัย กําหนดขอด อยที่ คน พบมา กํ าหนดเปน ประเด็น ในการสรา งหั วขอ เพื่ อ
การศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรศึก ษาเรื่ อ ง การเปรีย บเทีย บปจ จั ย ที่มี ผลต อ ความสุข ในการปฏิ บั ติ งานของพนัก งาน
หนวยงานบัญชี กับ หนวยงานอื่นๆ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2. ควรศึก ษาเรื่ อ ง การเปรีย บเทีย บปจ จั ย ที่มี ผลต อ ความสุข ในการปฏิ บั ติ งานของพนัก งาน
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
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จานวน 384 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจั ย พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล โดยมีการส่งเสริมประชาชนให้เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้สิทธิและหน้าที่ของตน ให้ประชาชนมีส่วนในการรับรู้ ถึงอุปสรรค
ปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ตรงจุด มีการสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน สวัสดิการ ปูนบาเหน็จรางวัล
ตลอดจนมีการลงโทษ วินัย ปลด ย้าย เมื่อกระทาผิด และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ประชาชนยอมรับและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวั น ซึ่งจะทา
ให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
คาสาคัญ: 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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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 19 ฉบับ ทุกฉบับมีหลักการที่ตรงกั นประการหนึ่ง คือ ประชาชนเป็น
เจ้าของอานาจสูงสุดที่เรียกว่า อานาจอธิปไตยแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนไทยจะมิได้มีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองเท่าที่ควร แต่เมื่อกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทยก็ทาให้ประชาชนรู้ถึงการที่ตนควร
มีสิทธิ เสรีภาพ และมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น นามาสู่การปฏิรูประบบการเมืองไทยที่เห็นได้ชัดในรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น อย่ า งมาก การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2546 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ให้ความสาคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง การเพิ่มขึ้นของ
การมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็นนิยามของประชาธิปไตย ทาให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสิ นใจ และเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุก ๆ ฝ่าย โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะเป็น
รากฐานสาคัญที่ทาให้ประชาชนเกิดความสานึกต่อการบริหารจัดการในท้องถิ่นของตน ซึ่งประชาชนจะรับรู้ถึงปัญหา
และหนทางในการแก้ไขปัญหาในเขตสายไหม (กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น. 2546)
สายไหม เดิมเป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่ง ตั้งอยู่ใน ต.คูคต อ.ลาลูกกา 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 เขตสายไหมมีประชากรทั้งสิ้น จานวน
199,394 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายนพ.ศ. 2559) และเป็นเขตการปกครอง 1 ใน 50 ของกรุงเทพฯ ที่มีจานวน
ประชากรมากที่สุดในกรุงเทพฯ แต่แต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบันสานักงานเขตสายไหมเป็นอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่เลขที่
49/32-40 หมู่ 2 ถนนสายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติตามหน้าที่และมี
ส่วนผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากสานักงานเขตสายไหมเห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนา อันจะนาพาไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ภายใต้แนวความคิด การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารต่างๆ เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และเป็นที่
ยอมรับการบริหารงานต่างๆ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อนาข้อมูลที่ได้กลับมาวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม จังหวัด
กรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลเพศอายุ ร ะดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรสอาชี พ รายได้ ต่ อ เดื อ น
ประสบการณ์ทางาน และจาแนกด้านต่างๆ คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรับผลประโยชน์ และ
ด้านการประเมินผล
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน
7. ประสบการณ์ทางาน

ตัวแปรตาม

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
- ด้านการตัดสินใจ
- ด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านการรับผลประโยชน์
- ด้านการประเมินผล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 จานวน 199,394 คน
(ข้อมูลสานักงานเขตสายไหม) 5 กันยายน 2559 โดยใช้วิธีเปิดตารางสาเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie; &
Morgan. 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 384 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ได้เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ทางาน ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความ โดยเป็นคาถามแบบ
ปลายเปิด (Close–ended question) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ/ด้านการปฏิบัติการ/ด้านการรับผลประโยชน์/
ด้านการประเมินผล โดยแบบสอบถามที่ใช้เป็นชนิดเลือกตอบ มีข้อคาถาม จานวน 23 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
ขั้ น ตอนในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา น า
แบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็น และเนื้อหา (Contend Validity)
แล้วนามาหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม และจุดประสงค์ (Index to item objective congruence: IOC)
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป เป็นข้อคาถามที่มีความเหมาะสมเชิง
เนื้อหาโดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน
แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถนาไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างได้จริงได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.96
การเก็บรวมรวมข้อมูลวิจั ยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 384 ฉบับ โดยแบบสอบถามที่ได้คืนมามีความ
สมบูรณ์ทุกฉบับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านต่างๆ โดยให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด แล้วหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนาผลที่ได้ไป
เปรียบเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง การมีส่วนร่วมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง การมีส่วนร่วมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง การมีส่วนร่วมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
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การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม ปัจจัยส่วน
บุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ทางาน โดยใช้ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 สาหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 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 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสถานภาพผู้ ตอบแบบสอบถามเขตสายไหม กรุ งเทพมหานครมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 46-55 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.อาชีพพนักงาน/
ลูกจ้างเอกชนรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป มีประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 5 ปี
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ทั้ง 4 ด้าน
มีดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 1 ด้าน และมีค่า เฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรับผลประโยชน์
1.1 ด้านการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีส่วนร่วมการตัดสินใจมาก
ที่สุดคือการรับทราบปัญหา
1.2 ด้านการปฏิบัติการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ
มากที่สุดคือมีส่วนร่วมรวบรวมปัญหาของท้องถิ่น
1.3 ด้ า นการรั บ ผลประโยชน์ พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ส่ ว นร่ ว มการรั บ
ผลประโยชน์มีความคิดเห็นว่ามากที่สุดคือมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.4 ด้านการประเมิน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีส่วนร่วมการประเมินในการได้ร่วม
จัดทารายงานผลการพัฒนาเขตมากที่สุดคือ ท่านได้ร่วมจัดทารายงานผลการพัฒนาเขต
2. เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
พบว่า ความคิดเห็นด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน
2.2 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน
2.3 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาแนกตามสถานภาพสมรส
พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการด้านการรับผลประโยชน์และด้านการประเมินผล ไม่มีความแตกต่างกัน มี
เพียงด้านการตัดสินใจ ที่พบว่า แตกต่างกัน
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2.4 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจาแนกตามอาชีพ พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน
2.5 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานครจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม ในทุกด้าน
2.6 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจาแนกตามประสบการณ์
ทางาน พบว่า ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตสายไหม
ในทุกด้าน
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพั ฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละประเด็นมีข้อสังเกตที่
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1. ด้านการตัดสินใจ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางร่วมกาหนดวิสันทัศน์ร่วมในการรับทราบ
ปัญหาแสดงประชามติ การคัด ค้านร่วมในการจัดท าแผนพัฒ นาร่ วมให้ค าปรึ กษาต่อที่ ประชุม มีส่ว นร่ว มในการ
ตัดสินใจในการดาเนินงานสอดคล้องกับแนวความคิดของ ไพฑูรย์ อินทพิบูลย์ (2551) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ในด้านการร่วมคิดตัดสินใจ และการติดตาม
และประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับน้อย
2. ด้านการปฏิบัติการ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับปานกลาง คื อ ได้ เป็นกรรมการคัด เลือกผู้แทน
ประชาคม ร่วมรวบรวมปัญหาของท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสียและผลกระทบ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการพัฒนาเขต มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบของ
การพัฒนาเขต สอดคล้องกับแนวความคิดของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง (2555: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลนางั่ว พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้
เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะคิดว่าจะทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการการประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะจะ
ทาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นและส่งผลต่อประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตาม
นโยบายแผนงานโครงการเทศบาลตาบลนางั่วให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก
3. ด้านการรับผลประโยชน์ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการบริการสาธารณประโยชน์ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สอดคล้องกับแนวความคิดของฐานิดา เฮียงกัน (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลป่าแดง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า คนในชุมชนได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์จากอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
อยู่ในระดับมาก
4. ด้านการประเมินผล จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิด เห็น อยู่ในระดั บน้อ ย คือ ได้ ร่วมตรวจสอบการดาเนิ นกิจ กรรม
โครงการร่วมจัดทาตัวชี้วัด (KPI) ร่วมประเมินผลการดาเนินกิจกรรม โครงการร่วมจัดทารายงานผลการพัฒนาเขต
และได้ร่วมฟังการรายงานผลการประเมิน สอดคล้องกับแนวความคิดของยุธณา แดงนุ้ย (2551: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบว่า
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก
ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และการศึกษาที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน แต่ผู้ที่
มีสถานภาพและประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกัน
การวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้แสดงให้เห็นว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในแต่ละประเด็นมีข้อสังเกตดังนี้
1. ด้ า นการตั ด สิ น ใจ จากการแสดงการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ร่วมกาหนดวิสันทัศน์ ร่วมในการรับทราบ
ปัญหา แสดงประชามติการคัดค้าน ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาร่วมให้คาปรึกษาต่อที่ประชุมมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการดาเนินงาน
2. ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร จากการแสดงการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับปานกลาง คื อ ได้ เป็นกรรมการคัด เลือกผู้แทน
ประชาคม ร่วมรวบรวมปัญหาของท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสียและผลกระทบ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการพัฒนาเขต มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบของ
การพัฒนาเขต
3. ด้านการรับผลประโยชน์ จากการแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการสาธารณประโยชน์ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
4. ด้า นการประเมิ น ผล จากการแสดงการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ได้ร่วมตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม
โครงการ ร่วมจัดทาตัวชี้วัด (KPI) ร่วมประเมินผลการดาเนินกิจกรรม โครงการร่วมจัดทารายงานผลการพัฒนาเขต
และได้ร่วมฟังการรายงานผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนี้
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการนาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการพัฒนาเขต ดังนี้
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1. ด้านการตัดสินใจ คือ สนับสนุนร่วมกาหนดวิสันทัศน์ ร่วมในการรับทราบปัญหา แสดงประชามติ
การคัดค้าน ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาร่วมให้คาปรึกษาต่อที่ประชุมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดาเนินงาน
2. ด้า นการปฏิบั ติ การ คื อ สนั บ สนุ นประชาชน ได้เ ป็ นกรรมการคั ด เลื อกผู้ แทนประชาคม ร่ ว ม
รวบรวมปัญหาของท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสียและผลกระทบ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการพัฒนาเขต ร่วมในกิจกรรมและกระบวนการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบของการพัฒนาเขต
3. ด้านการรับผลประโยชน์ คือ ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ได้รับค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการบริการสาธารณประโยชน์ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ด้านการประเมินผล คือ ให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม โครงการ ร่วมจัดทา
ตัวชี้วัด (KPI) ร่วมประเมินผลการดาเนินกิจกรรม โครงการร่วมจัดทารายงานผลการพัฒนาเขต และได้ร่วมฟังการ
รายงานผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาเขต สายไหม
กรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนา 4 ด้าน เท่านั้น หากมีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนควรศึกษา
ในด้านอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาชุมชนเชิงรุก ฯลฯ
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร นาแนวทางในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตสายไหม 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
การศึก ษาครั้ งนี้ มีวั ตถุป ระสงคเ พื่อ 1) ศึกษาพฤติ กรรมการติด ตอ สื่อ สารของขา ราชการทหารในสั งกั ด
กรมการทหารสื่อสาร 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เสนอแนะพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหาร
สื่อสาร กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 338
คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test และเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีการของ Least-Significant Different (LSD)
ผลการวิจัย พบวา ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสารสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา 30 ป
ระดับ การศึกษาต่ํา กวา ปริญญาตรี รายได เฉลี่ ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท ระดับ ชั้นยศเปนพลทหาร ประเภท
แหลงกําเนิดพลเรือน และมีประสบการณทํางาน ระหวาง 1-5 ป มีพฤติกรรมการติ ดตอสื่อสารอยูในระดับมาก ทั้ง 4
ดา น ตามลํ าดั บค าเฉลี่ ยดั งนี้ ดานการติ ดตอสื่ อสารแบบบนลงลาง ด านการติดต อสื่ อสารแบบล า งขึ้ นบน ด า นการ
ติดตอสื่อสารแบบแนวนอน และดานการติดตอสื่อสารแบบขามสายงาน ซึ่งมี การสงเสริมขาราชการทหารในสังกั ด
กรมการทหารสื่อสารใหเกิดการเรียนรูในดานพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของตน เพื่อใหขาราชการทหารสังกัดกรมการ
ทหารสื่อสารมีสวนในการรับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดตรงจุด เพื่องานที่ออกมาจะ
ไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด และมีความเจริญรุงเรืองในองคการตอไป
จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสารมีพฤติกรรมการ
ติดตอสื่อสารไมแตกตางกัน สวนดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ประเภทแหลงกําเนิด และประสบการณ
ทํางาน พบวา ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสารมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร, ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร
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
โดยในยุคปจจุบันการสื่อสารไดเติบโตและพัฒนาไปอยางรวดเร็วมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในการสื่อสารมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการสื่อสารภายในองคการ ทําใหองคการตางๆ
ไมวาจะเปนภาครัฐและภาคเอกชน ตางตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานใหสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางทันทวงที ในสวนของภาครัฐเองก็มีการดําเนินการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ มาใช
เชนกัน ซึ่งหนึ่งในองคการสวนราชการที่มีหนาที่หลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรง คือ กรมการทหาร
สื่อสาร เปนสวนราชการที่ขึ้นตรงกับกองทัพบก มีภารกิจหนาที่ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับ
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลังและซอมบํารุงอุปกรณสายสื่อสาร และการบริการ ในกิจการ
ของเหล า ทหารสื่อ สาร รวมไปถึง การวิ จั ยและพัฒ นาเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร กิจ การโทรคมนาคมคอมพิ วเตอร และ
อิเล็กทรอนิกสทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา และการสื่อสาร ตลอดจนการสงครามขาวสารของกองทัพบก
กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดทั้งการฝกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการและอุปกรณของเหลาทหารสื่อสาร โดยมี
เจากรมการทหารสื่อสารเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ (กรมการทหารสื่อสาร. 2555; อางถึงใน พันธิวา ชูศรีโฉม.
2556: 4)
จากขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ดังกลาว จะเห็นไดวากรมการทหารสื่อสารเปนหนวยงานทางทหาร
ขนาดใหญ มีขอบเขตและความรับผิดชอบที่คอนขางมากและสําคัญตอกิจการดานการสื่อสารของกองทัพ สงผลให
กําลังพลในสังกัดมีจํานวนมาก และเปนหนวยงานราชการที่มีความสําคัญตอการพัฒนากองทัพบกและประเทศเปน
อยางมาก มีวัฒนธรรมองคการที่ถูกหลอหลอมมาเปนเวลานาน บรรยากาศขององคการที่ผสมผสานระหวางบุคลากร
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รุนเกาและรุนใหมทั้งที่เปนเพื่อนรวมงานเปนผูบังคับบัญชาเปนผูใตบังคับบัญชา และการบริหารงานยังคงมีลักษณะ
แบบดั้งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติกันมานาน มีการสื่อสารในระดับผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และการสื่อสารระหวาง
เพื่อนรวมงานดวยกันซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในการทํางานทุกวัน และเนื่องจากเปนองคการขนาดใหญในการทํางานจึงตอง
มีความเกี่ยวของและพึ่งพากันอยางมาก มีการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือกันทํางานในดานตางๆ ทั้งจากผูบังคับบัญชา
หรือจากเพื่อนร วมงาน ผูวิจัยพิ จารณาเห็นวา พฤติกรรมการติ ดตอสื่อ สารในองคการนาจะมี ความเกี่ยวขอ งในการ
ปฏิ บัติ งานของขา ราชการในกรมการทหารสื่อ สารดั งกล าว จึ งไดทํ าการศึก ษาถึง พฤติก รรมการติด ตอ สื่อ สารของ
ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันจะเปนประโยชนตอองคการในการนํา
ผลการศึกษาที่ไดไปใชในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการติดตอสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
และระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเพื่อในการปฏิบัติงานของขาราชการ และเพื่อชวยใหขาราชการทํางานในองคการได
อยางมีความสุข และทํางานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืน ในปจจุบันนี้บุคลากรในกรมการทหารสื่อสารมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และมาจากหลากหลายการบรรจุเขา
รับราชการ เชน จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายสิบทหารบก บรรจุจาก ยศ.ทบ. เปดสอบคัดเลือก
บุคคลเขารับราชการ และหนวยเปดรับการบรรจุ การบรรจุก็มาจากหลากหลายคุณวุฒิ เชน คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และคุณวุฒิปริญญา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ดังนั้น การสื่อสาร
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพื่อในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางสูงที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร
3. เพื่อเสนอแนะพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร
นิยามศัพทเฉพาะ
กรมการทหารสื่อสาร หมายถึง กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ขาราชการ หมายถึง ขาราชการที่ปฏิบัติงานในกรมการทหารสื่อสาร ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน พลทหาร ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ซึ่งปฏิบัติงานจริงในป พ.ศ. 2559 ของกรมการทหาร
สื่อสาร เฉพาะในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เทานั้น
นายทหารสัญญาบัตร หมายถึง ขาราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแตรอยตรีถึงพลเอก
นายทหารประทวน หมายถึง ขาราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแตสิบตรีถึงจาสิบเอก (พิเศษ)
พลทหาร หมายถึง บุคคลพลเรือนที่ไดผานการเกณฑ หรือสมัครเขารับราชการ
ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลพลเรือนที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการซึ่งไมมีชั้นยศ
แตมีสิทธิเทียบเทาขาราชการ
ประเภทแหลงกําเนิด หมายถึง การบรรจุเขารับราชการ โดยวิธีตางๆ เชน บรรจุจากนักเรียนโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา บรรจุจากนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก บรรจุจากกองหนุน และบรรจุจากพลเรือน
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พฤติกรรมการติด ตอสื่อสาร หมายถึง ลัก ษณะและพฤติกรรมทางการติดต อสื่อสารที่เกิดขึ้น ระหวา ง
บุคคลในหนวยงาน ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ไดศึกษา 4 รูปแบบ คือ
1. การสื่อสารแบบบนลงลาง หมายถึง การสงขาวสารจากผูที่มีตําแหนงสูงกวาลงมายังตําแหนงที่
ต่ํากวาหรือการที่ผูบังคับบัญชาติดตอสื่อสารในลักษณะตางๆ กับผูใตบังคับบัญชา
2. การสื่อสารแบบลางขึ้นบน หมายถึง การสงขาวสารจากผูที่มีตําแหนงต่ํากวาไปยังตําแหนงสูงกวา
หรือการที่ผูใตบังคับบัญชาติดตอสื่อสารในลักษณะตางๆ กับผูบังคับบัญชา
3. การสื่อสารแบบแนวนอน หมายถึง การสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกันซึ่งอยู
ในระดับอํานาจหนาที่เดียวกันภายในองคการ
4. การสื่อสารแบบขามสายงาน หมายถึง การสื่อสารระหวางบุคลากรในองคการที่ไมไดเปนผูใตบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาของตนและไมไดอยูในหนวยงานเดียวกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการ
ทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากแนวคิดของ (Allen. 1977: 66; อางถึงใน เบญจพร
ยิฐธรรม. 2553: 2) ใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานในการวิจัย ดังภาพประกอบ
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5. ประเภทชั้นยศ
6. ประเภทแหลงกําเนิด
7. ประสบการณการทํางาน

พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร
1. การสื่อสารแบบบนลงลาง
2. การสื่อสารแบบลางขึ้นบน
3. การสื่อสารแบบแนวนอน
4. การสื่อสารแบบขามสายงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จํานวนทั้งสิ้น 2,650 คน (บัญชีสรุปยอดกําลังพลขาราชการกรมการทหารสื่อสาร ประจําเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการเปดตารางสําเร็จของเครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 338 คน ซึ่งไดมาโดยสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
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เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการ
ทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร ลักษณะแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) แบงระดับเปน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
เกณฑคาเฉลี่ยในการแปลความหมาย
ในแตละระดับสามารถแบงคะแนนคาเฉลี่ยออกไดเปน 5 ระดับ ได ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะในการนําพฤติกรรมการติดตอสื่อสารทั้ง 4 รูปแบบ ไปใชในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended question) ใหผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น จํานวน 2 ขอ
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ขั้นตอนการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้
1. ศึกษาคน คว าจากหนังสื อ ตํ ารา วารสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจั ยที่เ กี่ย วขอ งกั บ
พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปพบผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจคุณภาพความถูกตองและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และเพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
โดยการหาคา IOC หลังจากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา .50 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ได
ระดับคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เทากับ .953
3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช
(try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเปาหมายแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถาม หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.936 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีคา ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่มีคุณภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documents) การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
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data) สําหรับใชในการวิเคราะห สังเคราะห ในเรื่องพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการ
ทหารสื่อสาร ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร (Communication) ขอมูลกรมการ
ทหารสื่อสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาประกอบในการศึกษาครั้งนี้
2. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field research) ดวยวิธีการออกแบบแบบสอบถาม ทั้งแบบปลายปด
(Close-ended questionnaire) และแบบปลายเปด (Open-ended questionnaire) เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 338 คน โดยไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 100
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและอธิบายคาของตัว
แปรแตละตัว
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก t-test และ F test โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Anova Analysis) เมื่อพบความแตกตางจะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ LeastSignificant Different (LSD)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ปรากฏผลดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา 30 ป จบ
การศึ ก ษาระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญญาตรี มี รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นระหว า ง 10,000-20,000 บาท ระดั บ ชั้ น ยศพลทหาร
ประเภทแหลงกําเนิดจากพลเรือน และมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป
2. ความคิดเห็นของข าราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสารต อพฤติกรรมการติด ตอสื่อสาร
พบวา มีพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร 4 รูปแบบ พฤติกรรมการติดตอสื่อสารแบบบนลงลาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยเท ากับ 4.04 พฤติ กรรมการติ ดต อสื่ อสารแบบล างขึ้ น โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เทา กั บ 3.59
พฤติ ก รรมการติ ด ต อ สื่ อ สารแบบแนวนอน โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.97 พฤติ ก รรมการ
ติดตอสื่อสารแบบขามสายงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ตามลําดับ
3. การทดสอบสมมติฐ านเปรี ยบเที ยบความแตกต างระหว า งป จจั ยส วนบุ คคลกั บพฤติก รรมการ
ติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับชั้นยศ ประเภทแหลงกําเนิด ประสบการณการทํางาน พบวา
3.1 เพศต า งกั น มีพ ฤติ ก รรมการติ ด ตอ สื่ อสารไมแ ตกต างกั นในดา นแบบบนลงลา ง ด า นแบบ
แนวนอน ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 อายุต างกั นมี พฤติก รรมการติ ด ตอ สื่อ สารไม แตกตา งกั นในดา นแบบบนลงล าง ดา นแบบ
แนวนอน ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารไมแตกตางกันในดานแบบบนลงลาง
ดานแบบแนวนอน ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารไมแตกตางกันในดานแบบบนลงลาง
ดานแบบลางขึ้นบน ดานแบบแนวนอน ดานแบบขามสายงาน
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3.5 ระดับชั้นยศตางกันมีพ ฤติกรรมการติดตอสื่อ สารไมแตกตางกันในดานแบบแนวนอน ดา น
แบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.6 ประเภทแหลงกําเนิดตางกันมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารไมแตกตางกันในดานแบบแนวนอน
แตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบลางขึ้นบน ดานแบบขามสายงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.7 ประสบการณทํางานตางกันมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารไมแตกตางกันในดานแบบแนวนอน
ดานแบบขามสายงาน แตกตางกันในดานแบบบนลงลาง ดานแบบลางขึ้นบน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. เสนอแนะพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร พบวา
ขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร
แบบบนลงลาง และ แบบลางขึ้นบน เปนสวนใหญ มีความตองการใหพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร แบบบนลงลาง โดยให
ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดสอบถามไดในกรณีที่ไมเขาใจในการสื่อสารนั้นๆ และแบบลางขึ้นบน
ผูใตบังคับบัญชาควรกลาที่จะถามผูบังคับบัญชา ในกรณีที่ไมเขาใจในการสื่อสารนั้นๆ
ขาราชการทหารในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร มีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารทั้ง 4 แบบ โดยที่มีปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารที่แตกตางกัน และพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหาร
ในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร แบบบนลงลาง
และแบบลางขึ้นบน เปนสวนใหญ
อภิปรายผล
ผลจากการวิ จั ย เรื่อ ง พฤติ กรรมการติ ด ต อ สื่ อ สารของขา ราชการทหารในสั ง กั ด กรมการทหารสื่ อ สาร
อภิปรายผล ดังนี้
1. จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย โดยสวนใหญรอย
มีอายุนอยกวา 30 ป ระดับการศึกษาสวนใหญ ต่ํากวาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญระหวาง 10,00020,000 บาท ระดับชั้นยศสวนใหญ พลทหาร ประเภทแหลงกําเนิดสวนใหญ พลเรือน และประสบการณทํางานสวนใหญ
ระหวาง 1-5 ป พอจะอธิบายไดวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารสวนใหญเปนเพศชาย อายุนอยกวา 30 ป ก็จะเปน
ขาราชการอยูในชวงวัยทํางาน ซึ่งมีความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงาน เปนกําลังพลหลักที่จะดําเนินงานให
สําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธิวา ชูศรีโสม (2556) พฤติกรรม
การสื่อสารมีความแตกตางกันตามชั้นยศ ซึ่งสอดคลองกับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมการสื่อสาร
จึงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสาร
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับชั้นยศ ประเภทแหลงกําเนิด และประสบการณทํางาน พบวา
2.1 กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ประเภทแหลงกําเนิด และประสบการณ
ทํางาน ต างกั น มี พฤติ กรรมการติ ดต อสื่อสารที่แตกต างกั น อยางมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ระดั บ .05 ซึ่ งสอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของ พันธิวา ชูศรีโสม (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของขาราชการ
กรมการทหารสือ่ สาร พบวา พฤติกรรมการสื่อสารของขาราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร ตามลักษณะประชากร
ไดแก ชั้นยศ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและระยะเวลารับราชการจริง (ไมรวมวันทวีคูณ) มีความแตกตางกันตามชั้นยศ
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เพียงอยางเดียว โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมแตกตางกันตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และระยะเวลา
รับราชการจริง
2.2 กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารไมแตกตางกัน ซึ่ง
ไมสอดคลองกับผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร อาจเปนเพราะวา องคการทหารปฏิบัติงานดวยความ
เสียสละเปนหลัก ไมคํานึงถึงขั้นเงินเดือนเปนที่ตั้ง จึงไมพบความแตกตางในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร
นั้น สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของการสื่อสารภายในองคการ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ผลการศึ กษาในส ว นของรูป แบบการติ ดต อสื่ อสารของขา ราชการทหารในสั งกั ด กรมการ
ทหารสื่อสาร ทําใหทราบวาการสื่อสารในหนวยงานมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และการพัฒนาหนวยงาน รวมไป
ถึงความสําเร็จของหนวยงาน จะเห็นไดวา การติดตอสื่อสารจําเปนที่จะตองเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารใหดี
ยิ่งขึ้น เพื่อใหความพรอมและสามารถรองรับการติดตอสื่อสารทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อใหเกิดความผิดพลาดในการติดตอสื่อสารอยางนอยที่สุด และพรอมกับการติดตอสื่อสารเสมอ หรือมีการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณการติดตอสื่อสาร เพื่อมา
ประยุกตใชในพฤติกรรมการการติดตอสื่อสารทั้ง 4 รูปแบบ เพื่อที่การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อันสูงสุด
1.2 ผลการศึกษาในสวนของพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร
ในดานการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับมาก เนื่องจากมีเรื่องชั้นยศเขามาเกี่ยวของ
ซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผูบั งคับบัญชาจึงควรให ความสําคั ญและสรางความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชามากขึ้น เพื่อผลงานจะไดออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ผูบั ง คั บ บั ญชาควรจั ด ให ข า ราชการทหารในสัง กั ด กรมการทหารสื่ อ สาร มี ก ารฝ ก อบรม
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร ใหมากที่สุดเพื่อ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุด
2.2 ควรจัดใหขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสารมีกิจกรรมสื่อสารสัมพันธในหนวยงาน
บาง และถาเปนไดควรเชิญหัวหนาหนวยงานและกําลังพลขางเคียงดวย เพื่อใหผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน และผูบังคับบัญชานอกหนวยงาน รวมถึงเพื่อนตางหนวยงาน ไดมีโอกาสรวมกิจกรรม เพื่อเปนการปรับปรุง
พัฒนาพฤติกรรมการติดตอสื่อสารของขาราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร โดยใชกิจกรรมเปนเครื่องมือ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้มุงเนนเฉพาะหนวยงานทางทหารเพียงแคหนวยงานเดียว ในการศึกษาครั้งตอไป
จึงควรมีการทําการศึกษากลุมเปาหมายอื่นๆ หรือหนวยงานทางทหารอื่นๆ ที่มีขนาดกวางและใหญขึ้น จะทําใหไดรับ
ขอมูลไดกวางและชัดเจนขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

79

24 มีนาคม 2560

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรม
การติดตอสื่อสารของขาราชการทหาร ในหนวยงานอื่นๆ หรือขาราชการในสังกัดอื่นๆ
3. ควรมีการศึกษาดานความสัมพันธในดานพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร ทั้ง 4 แบบ กับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในหนวยงานอื่นๆ หรือขาราชการในสังกัดอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่
จะตามมาเพื่อเปนการพัฒนาองคการตอไป
4. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
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NBUS009: การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวติ ของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา
THE PARTICIPATION IN THE QUALITY OF LIFE ENHANCINGOF THE ELDERLY IN
PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL’S CLINIC
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ ศึกษาการมี สวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชี วิตของสูงอายุในคลินิ ก
ผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจํานวน
201 คนเครื่ องมือที่ ใช เปน แบบสอบถาม สถิ ติที่ใ ชใ นการวิ เคราะหขอ มูล ได แก คา รอ ยละ ค าเฉลี่ย สว นเบี่ยงเบน
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
มีนัยสําคัญทางสถิตสิ วนผูสูงอายุที่มรี ะดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และประสบการณการทํางาน แตกตาง
กัน มี สวนรวมในการสง เสริ มคุณภาพชีวิตของผู สูงอายุใ นคลินิ กผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกล า แตกต างกั น
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

การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพประจําป 2560

81

24 มีนาคม 2560

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 และอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจากอัตราการตายลดลง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ดานการแพทย และสาธารณสุข โดยพบวาจํานวนประชากรผูสูงอายุในป พ.ศ.2556-2559 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องโดยในป 2557 มี จํานวนประชากรสูง อายุ (อายุ 60 ปขึ้ นไป) 10.14 ลานคนหรือ คิดเปนร อยละ 14.9 ของ
ประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาในป 2570 คือ16 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
ตามลําดับ สถานการณนี้ทําใหประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งหมายความวาประเทศไทยมีผูสูงอายุมากกวา
รอยละ10 ของประชากรทั้งหมดหรือประชากรมีอายุมัธยฐาน มากกวา 30 ปและในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยจะเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2556-2559) การมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาว
ขึ้น สงผลใหโครงการสรางประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลงไป คืออัตราสวนผูสูงอายุที่เปนภาระเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่
อัตราสวนและจํานวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมตอการออมและการ
ลงทุนทําใหผูสูงอายุตองเสี่ยงตอการถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังมากขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานสวนหนึ่งตองยาย
ถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุ ตรหลานมีเวลาเอาใจใสผูสูงอายุนอยลง ผูสูงอายุจึงตอ ง
ดูแลตนเองมากขึ้น และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ ปญหาสําคัญของผูสูงอายุสวนใหญจะเปนปญหา
ดานสุขภาพอนามัย รวมถึงปญหาเรื่องที่อยูอาศัย ปญหาผูเลี้ยงดู เนื่องจากปญหาวิกฤติทางสังคมที่ทําใหคานิยมการ
แยกตั ว ออกไปตั้ ง ครั ว เรื อ นใหม ทิ้ ง ให ผูสู ง อายุ อ ยู ต ามลํ า พั ง ทํ า ให ผูสูง อายุ เ หงาว า เหว ข าดผู ดู แ ล ผู สู ง อายุ จึ ง
จําเปนตองชวยเหลือตนเองใหมากขึ้น จะรอความชวยเหลือจากผูอื่นตลอดไปคงจะเปนไปไดยาก เนื่องจากลูกหลานมี
ความจํา เป นในการประกอบอาชี พการงาน อาจไม ได อ ยูรวมกับ ผูสูงอายุ หรื อบางรายไมค อ ยมี เวลาให กับ พอ แม
ผูสูงอายุของตนเทาที่ควร สงผลกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเจ็บปวยทั้งทางรางกายและทางจิตใจ
โดยสถิติของผูส ูงอายุ ที่เขามาใชบริการในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา มีจํานวนมากถึงปละ
420 ราย ซึ่งสงผลตอการเจ็บ ปวยของผูสูงอายุ โดยทางโรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกลา จึงมีการสงเสริมคุณภาพชีวิ ต
ผูสูงอายุขึ้น และเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณคารักษาพยาบาลของรัฐบาล ลงไปไดถึงรอยละ 53.4 ของรายจาย
คารักษาพยาบาลทั่วไป โดยสถิติคารั กษาพยาบาลของผูปว ย ขาราชการ 46,517,756 บาทตอป (กรมบัญชีกลาง.
พ.ศ. 2559) และลดคารักษาพยาบาลในผูปวยสูงอายุที่เปนประชาชนทั่วไป 4,925,460 บาทตอป, ดังคําขวัญที่วา
“ปองกันสุขภาพดีกวาซอมสุขภาพ” (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2559) ดังนั้นโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาจึงมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้นเพื่อเสริมสรางองคความรูในการสงเสริมสุขภาพเพิ่มการเรียนรู และการพัฒนา
ศักยภาพของผูสูงอายุใ หมีความแข็งแรงและอยูในสัง คมไดอ ยางมีค วามสุข การสนั บสนุนประเด็น ยุทธศาสตรที่ 2
สง เสริม ความมั่น คงทางสั งคมของผูสูงอายุ มี การดํ าเนิน กิจ กรรมชมรมผูสูงอายุ นอกจากนี้ คลิ นิก ผูสูงอายุ ได เกิ ด
แนวคิดในการเสริมสรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุเพื่อการเรียนรูการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมใน
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กิจกรรมทางสัง คมเพื่อเตรียมความพรอ มในการดูแลผู สูงอายุในอนาคตใหสามารถปรับตั วเข ากับ สังคมไดอ ยางมี
คุณภาพ และมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนผูสูงอายุที่เขมแข็ง เปลี่ยนแนวคิดที่หวังจะพึ่งพิงคนอื่นมาเปน
การพึ่ ง พาตนเอง ตลอดจนสร างภู มิคุ ม กัน ให กั บผู สูงอายุ อยู อ ยา งมีค วามสุข เพื่ อ ให เป น ทรั พ ยากรที่ มีคุ ณคา ต อ
ครอบครัวตอ สังคม และเปนคลัง สมองของชุม ชนกอ ใหเกิด ทรัพยากรมนุ ษยที่มี คุณภาพ ตอการพัฒนาประเทศให
ยั่งยืนในอนาคตเนื่องจากประเทศไทยกําลังจะกาวเข าสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว ในระยะเวลาอันใกล นี้อีกดว ย
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรว มในการสงเสริมคุ ณภาพชีวิตของผูสูง อายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกลา
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการมี สว นร ว มในการส ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิ ต ของผู สูง อายุ ใ นคลิ นิ ก ผู สูง อายุ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีอยูตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป โดยนับ อายุตามป
ปฏิทิน และมีสัญชาติไทย ที่เขามาใชบริการในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
การมีสวนรวมในการตัดสิ นใจหมายถึง การไดโอกาสนําเสนอแผนงานสง เสริมคุณภาพชีวิตของกลุ ม
ผูสูงอายุแ ละไดเขา รวมประชุม กับโรงพยาบาลเพื่อเสนอปญหาความตองการของ กลุมผูสูงอายุเสนอแนวคิดและ
จัดทําแผนสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา ผูสูงอายุไดเห็นวาเปนสวนหนึ่ง
ในการทําประชาคมเพื่ อตัดสิ นใจในนโยบายการสง เสริ มคุณภาพชีวิ ตผูสูง อายุ การไดรวมคิดและรวมกําหนดแนว
ทางการพัฒนา เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตอการตัดสินใจ
การมีสวนรวมในการวางแผนหมายถึงการมีสวนรวมในการกําหนดและรวมวางแผน มีสวนรวมในการ
เขา ประชุ มเพื่อ รว มในการวางแผนมี สว นร วมในการจัด เตรีย มข อมู ลเบื้ องตน เพื่ อประกอบการวิ เคราะห จั ดลํ าดั บ
ความสําคัญ เพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมในการเสนอปญหาอุปสรรค ตางๆ โดยนํามาวางแผนการมีสวนรวมในการ
รณรงคสงเสริมใหประชาชนในชุมชนรอบขางเขามามีสว นรวมในการวางแผนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
การมีสวนรวมในการดําเนินการ หมายถึงการมีสวนรวมในการการคัดเลือกผูปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติใน
โครงการตางๆที่มีสวนรวมในการดูแลโครงการ มีสวนรวมในการเปนกรรมการดําเนินงานมีการประชาสัมพันธ ใหกับ
สมาชิกไดรับทราบ ในโครงการตางๆ และมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตอการนําแผนการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ มาปฏิบัติการ
การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง มีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบติดตามผลและมีสวนรวมใน
การกําหนดรูปแบบติดตามประเมินผล มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมที่ไดดําเนินการและมี
สวนรวมในการเสนอแนะแนวทางดําเนินงานและมีสวนรวมในการตรวจสอบแผนสงเสริมวา ตรงกับความตองการของ
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ประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
คลินิกผู สูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา หมายถึง คลินิกที่ใ หการบริการดานการตรวจรัก ษาโรค
ทั่วไปในผูสูงอายุ และแยกออกมาจากหองตรวจโรคอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอนุญาตให
ตั้ง โรงพยาบาลพระมงกุ ฎเกลา อยางเปนทางการ เพื่อรั กษาพยาบาลคนไขท หารและครอบครัวทหาร หรือ ผูปว ย
ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีเตียงรับคนไขไวคางคืน และจัดใหมีการวินิจฉัยโรค และใหบริการดานพยาบาลเต็มเวลา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ดในการศึก ษาวิ จั ย เรื่อ ง การมี สวนร วมในการส งเสริม คุ ณภาพชี วิ ตของผู สูงอายุใ นคลิ นิ ก
ผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏ เกลา ผู วิจัยได นําแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรว มของ เศรษฐวั ฒนโชควรกุล (2555)
ไดแก
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
7. ประสบการณทํางาน

ตัวแปรตาม

การมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการวางแผน
3. การมีสวนรวมในการดําเนินการ
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุ มตั ว อย า งที่ ใ ชไ ด แก ผูสูง อายุ ในคลินิ ก ผูสูง อายุโ รงพยาบาลพระมงกุฎ เกล า มี จํ านวนผู สูงอายุ
จํา นวน 420 คน ซึ่ง กํ าหนดโดยการเป ดตารางเลขกลุม ตั วอยา งของ เครจซีแ ละมอร แกน (Krejcie;& Morgan.
1970:608-609) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05 โดยวิธีการสุ มอยางงาย (Simple random sampling) โดย
วิธีการจับฉลากไดกลุมตัวอยางจํานวน จํานวน 201 คนตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได นํ า แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารมี ส ว นร ว มของ
เศรษฐวัฒนโชควรกุล(2555) ไดแก 1)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2)การมีสวนรวมในการวางแผน 3)การมีสวนรวม
ในการดําเนินการ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล
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2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูสูงอายุใน
คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา จํานวน 420 คน(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559.สถิติผูมาใชบริการใน
คลินิกผูสูงอายุ)
สมมติฐานในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัยดังนี้ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาที่มี
ปจจัยสวนบุคคล ตางกัน มีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา แตกตางกัน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ผูวิจัยทําการวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการมี
สวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการแบงเปน 3สวน
สว นที่ 1 ป จจั ย ส วนบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประสบการณทํางาน
สวนที่ 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
สวนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด(Questionnaire)
การสรางเครื่องมือ
1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อมาสรางเปนแบบสอบถาม
2. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอง ตรงกับกรอบแนวความคิด
3. นําแบบสอบถามที่ตรวจจากอาจารยที่ปรึกษาแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
4. ไดคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เทากับ .987
5. นําแบบสอบถามไป (Try-out) เพื่อหาความเชื่อมั่นได เทากับ 0.98
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพื่อไปเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง
2. แจกแบบสอบถามใหกับผูสูงอายุที่มาใชบริการที่คลินิกผูสูงอายุดวยตัวเอง
3. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามนํามาประมวล
4. แจกแบบสอบถามด ว ยตั ว เองไปยัง กลุม ตั ว อย า ง จํ า นวน 201 ชุด ไดรับ กลั บ คื นมาครบตาม
จํานวน คิดเปนรอยละ 100
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อ งการมีสวนรวมในการสง เสริมคุณภาพชีวิต ของผูสูง อายุในคลินิกผูสูง อายุ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา สรุปไดดังนี้
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สวนที่ 1ดานปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุพบวาผูสูงอายุสวนใหญเปน
เพศชายมากกวา มีอายุอยูระหวาง 60-65 ปจบการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมเปนขาราชการบํานาญ มีรายไดตอเดือน
มากกวา 15,001 บาทขึ้นไปและมีประสบการณทํางานมากกวา 15 ปขึ้นไป
สวนที่ 2การมีสว นรวมในการสงเสริมคุ ณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในคลิ นิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกลาในภาพรวมพบวาการมีสวนรวมของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง
2.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยภาพรวมในดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
การมีสวนรวมมาก
2.2 ดานการมีสวนรวมในการวางแผนโดยภาพรวมในดานการมีสวนรวมในการวางแผนในระดับ
การมีสวนรวมปานกลาง
2.3 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการโดยภาพรวม ในดานการมีสวนรวมในการดําเนินการใน
ระดับการมีสวนรวมปานกลาง
2.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลโดยภาพรวมในดานการมีสวนรวมในการประเมินผลใน
ระดับมีสวนรวมปานกลาง
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของผูสูงอายุในคลินิก ผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล า
สรุปไดวา ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการมีสวนรวม ใหมากขึ้น โดยควรเนนการ
ประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงกลุมผูสูงอายุ เชน การประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรือหนังสือพิมพของโรงพยาบาล
เพื่อกระตุนใหผูสูงอายุไดเขาถึงขอมูลการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไดงายขึ้น ควบคูกับการ
พิจารณาถึงวัน และเวลา สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยควรเนนการจัดกิจกรรมตางๆ ใน
วันหยุด ตางๆ มากขึ้ น ควบคูกับการเลือ กสถานที่ที่มีความสะดวกสามารถเดินทางมารว มกิจกรรมได เพื่อเปนการ
กระตุนใหผูสูงอายุสามารถเขารวมกิจกรรมไดมากขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1. ในภาพรวม เพศอายุรายได ที่ตางกันของผูสูงอายุ ไมสงผลตอการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
2. ระดับการศึกษาอาชีพ สถานภาพสมรส และประสบการณการทํางาน ที่ตางกันสงผลตอการมีสวนรวม
ในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
อภิปรายผล
เรื่องการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา
พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะวาผูสูงอายุในปจจุบันมีจํานวนมากขึ้นและสังคมไทยไกกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้นผูสูงอายุจึงอยากเขามามีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
มากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ กฤษฎากรณ ยูงทอง (2555) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการทํ า
แผนพัฒนา โดยการเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ มาประชุมวางแผนกําหนดกิจกรรมเพื่อการนําไปปฏิบัติและการ
ประเมิลผล โดยผลของการเกิดการมีสวนรวมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธรณินทร คุณแขวน (2555) ศึกษาเรื่อง
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน จังหวัดชัยภูมิ พบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของ
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ชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน การเกิดการมีสวนรวม ชุมชนไดมีสวนรวมกันวิเคราะหปญหาสุขภาพ
โดยการทําประชาคมเพื่อวิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไขปญหา วางแผนการดําเนินการ การประเมินผลและ
ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจพบวาผูสูงอายุได เปนสวนหนึ่งในการเสนอความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจ
การมีสวนรวมกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อาจเปนเพราะวาผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น ดังนั้นผูสูงอายุ
จึงหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นสอดคลองกับแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2552) กลาววา ปจจัยที่สงผล
ตอการมีสวนรวมมีปจจัยที่เปนเงื่อนไขที่จําเปนหลายประการ โดยเฉพาะปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศอายุ การศึกษา
รายได เชื้อชาติ ซึ่งนับเปนตัวแปรที่มีความสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ วรรัตน (2551) ไดศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ที่ตัด สิน ใจเขา เปน สมาชิก ชมรมผู สูง อายุ กับ ผูสูง อายุ กั บที่ ไมไ ดเ ปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุใ นด านที่ อยู อาศั ย ดา น
สังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานนันทนาการและดานความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง โดยพบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ดานสั งคมสู งที่สุด และมีคุณภาพชีวิ ตดานนันทนาการต่ําที่สุด โดยผูที่เ ปนสมาชิกมี คุณภาพชีวิต สูงกว าผูที่ไ มเป น
สมาชิกชมรม และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตระหวางผูที่เปนสมาชิกชมรมและไมเปนสมาชิกชมรม พบวามี
คุณภาพชีวิตแตกตางกัน
ดานการมีสวนรวมในการวางแผนพบวาผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการกําหนดและรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเองอาจเปนเพราะวาการเขามามีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดี
ในผูสูงอายุ สอดคล องกับแนวคิดของ นาวี แหลงสิน (2551) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูง อายุในเขตเทศบาล
ตําบลปากน้ําแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี มีความพึงพอใจในชีวิต สุขภาพ
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต อยูในระดับดี ดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับไมคอยดี ผลการเปรียบเทียบ
พบว า การเปน สมาชิก ชมรมผู สูง อายุ ต า งกั น มี คุณภาพชีวิ ต แตกต า งกัน ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จั ยของ ธรณิ น ทร
คุณแขวน (2555) ศึกษาเรื่อง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชนบานชอระกา จังหวัดชัยภูมิ
พบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ใหมีสวนเกี่ยวของทุกภาค
สวน ประกอบดวย ผูบริหาร ผูใหบริการ ผูสูงอายุและชุมชนเขามามีสวนรวมในการศึกษาและวิเคราะหสถานการณ
การประชุมระดมสมองวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําไปปฏิบัติและการประเมิลผล
ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการพบวาควรเปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการเปนกรรมการในการ
ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในการดูแลโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อาจ
เปนเพราะวาผูสูงอายุอยากมีสวนรวมดําเนินการ ใหมีกิจกรรมออกกําลังกาย การตรวจรางกายประจําป สอดคลอง
กับแนวคิดของของ ธรณินทร คุณแขวน (2555) ศึกษาเรื่อง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ พบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วาสนา เลาตง (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี พบว า ผูสูง อายุที่ มี อายุ ระดั บการศึก ษา รายได และลั กษณะการอยู อาศัย ในครอบครัว ตา งกั นจะมี ระดั บ
คุณภาพชีวิตแตกตางกัน แตผูสูงอายุที่มีเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และสมาชิกกลุมทางสังคม แตกตางกัน จะมี
ระดับคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน
ดา นการมี สว นร วมในการประเมิ นผลพบว า ให ผูสูงอายุ ไ ด รว มการประเมิ น การตรวจ เช น ตรวจความ
หนาแน นของมวลกระดูก ความดันโลหิต และแนะนําเรื่องอาหารการกิ นของผู สูงอายุวาตรงกับ ความตองการของ
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ผูสูงอายุหรือไมโดยใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการเสนอแนวทางดําเนินงานตามแผนพัฒนาของโรงพยาบาลและมีสวน
รวมในการกําหนดรูปแบบติด ตามผลแผนพัฒนาของโรงพยาบาลสอดคลองกับแนวคิดของ วาสนา เลาตง (2555)
ศึกษาเรื่ อง คุณภาพชี วิตของผู สูงอายุ ในเขตเทศบาลตํ าบลเกาะสีชั ง จั งหวัดชลบุรี พบวา ระดั บคุณภาพชีวิต ของ
ผูสูงอายุในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานรางกาย ดานสภาพแวดลอม ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธรณินทร คุณแขวน (2555) ศึกษาเรื่อง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน บานชอระกา จังหวัดชัยภูมิพบวา การใชแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน
ชุมชน โดยการเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ผูใหบริการ ผูสูงอายุและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการศึ กษาและวิเคราะหสถานการณ การประชุมระดมสมองวางแผนกําหนดกิจกรรมการนําไป
ปฏิบัติและการประเมิลผล โดยผลของการเกิดการมีสวนรวมของชุมชนไดมีสวนรวมกันวิเคราะหปญหาสุขภาพโดย
การประชาคมเพื่อวิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไขปญหาวางแผนการดําเนินการ การประเมินผลและดําเนิน
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุและชุมชนเอง มีกิจกรรม
ที่ไดรับการพัฒนา คือ 1) การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการออกกําลังกาย และ 2) การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ดวยการใหคําแนะนําการรับประทานอาหารสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผลการพัฒนา
กิจกรรมบริการการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลามีสวนรวมในการสรางความ
ชัดเจนการมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยการกําหนดแนวทางการดําเนินการของโรงพยาบาล
เพื่อสรางความรูและความเขาใจใหกับผูสูงอายุ และนําแนวทางการมีสวนรวมไปสูเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้นและควร
ให ค วามสํ า คั ญกั บ ทิ ศ ทางในการบริ ห ารงานให มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู สูง อายุ ใ ห เ หมาะสมกั บ
สถานการณและสภาพแวดลอมในปจจุบันใหมากขึ้น2. จากการศึกษาการมีสวนรวมของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล า พบวา ในภาพรวมผู สูง อายุในคลิ นิก ผูสูง อายุ มีสว นร วมในการสง เสริมคุ ณภาพชีวิ ต
ผูสูงอายุในระดับมีสวนรวมปานกลาง ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
มากขึ้น ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาควรใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ 3. จากการศึกษา
ปญหาอุป สรรค และขอ เสนอแนะการมี สวนรว มของผูสูงอายุใ นคลิ นิก ผูสูง อายุ โรงพยาบาลพระมงกุฏ เกลาพบว า
ผูสูงอายุ ยังไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อยางเพียงพอ และขาวสารที่ไดรับ
ยังไมมีความชัดเชน ประกอบกับผูสูงอายุมีความจําเปนตองประกอบอาชีพเพื่อยังชีพ จึงไมมีเวลาในการเขารวมทํา
กิจกรรมตางๆ กับทางคลินิกผูสูงอายุมากนัก นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุบางสวนมีปญหาเกี่ยวกับการเดินทางมา
เขารว มกิจกรรมเนื่ องจากสถานที่จัดกิจ กรรมไมมีความเหมาะสมดังนั้นคลินิกผูสูงอายุ ควรใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม ใหมากขึ้นโดยควรเนนการประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงกลุมผูสูงอายุใหมากขึ้น เชน
การประชาสัม พันธ เสีย งตามสาย หรือหนังสื อสิ่ง พิมพ ของโรงพยาบาล เพื่ อกระตุน ใหผูสูงอายุไ ดเข าถึง ขอมู ลการ
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 การรับรูขา วสาร 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 ซึ่งไดมาจากการเก็บแบบสอบถาม
ออนไลนแ ละใชการวิเ คราะหป จจัย (Factor Analysis) เพื่ อจัด กลุม รูปแบบการดํ าเนิน ชีวิต และใช สถิติ วิเคราะห
ความสัมพันธ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรที่ใช
ในการวิจัยไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใชประโยชนจากขาวสารทางทีวีออนไลน
ผลการวิจัยสรุป ไดดังนี้ จากการวิเคราะหปจ จัยดานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น สามารถจั ด
กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูใชงานทีวีออนไลนได 7 กลุม ดังนี้ 1) กลุมคิดบวก 2) กลุมกาวทันเทคโนโลยี 3) กลุม
กอสซิปแฟชั่นทันสมัย 4) กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล 5) กลุมบันเทิงมือถือจอ 6) กลุมสนใจรอบดาน และ 7) กลุมรัก
ครอบครัว โดยกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 7 กลุม ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิตมี
ความสัมพันธกับการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 รูปแบบ
การดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
.05 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 การรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .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
ทีวีอ อนไลน หมายถึง โทรทั ศนที่ แพรก ระจายผานเครือข ายอินเทอรเ น็ต ซึ่ง ไดรับความนิย มในปจ จุบั น
โดยที่ผูชมนั้นสามารถเลือกรายการที่ตนชื่นชอบหรือตองการรับชม ที่มีทั้งรายการสดและยอนหลังใหเลือก สามารถ
ดูผานเครือขายโดยตรง หรือเลือกที่จะโหลดเก็บไวเพื่อชมภายหลังเมื่อตองการ ปจจุบันอินเทอรเน็ตถือวาเปนสิ่งที่เขา
มามีบทบาทในหลายๆ ดาน และมีการพัฒนาเรื่องการใหบริการเครือขายที่ครอบคลุมมากขึ้น เสมือนยิ่งเปนปจจัยสง
ใหทีวีออนไลนนั้นไดรับความสนใจมากขึ้นเชนกัน ยกตัวอยางในปจจุบันทําใหเกิดชองที่เผยแพรทางออนไลนอยาง
เดียวก็มีมากขึ้น และตามชองทางตางๆ ที่มีการไลฟสดรายการตางๆ ของทางชองเอง รวมไปถึงแอปพลิเคชั่น หรือ
เว็บไซตที่มีการรวบรวมเกี่ยวกับการใหบริการการรับชม และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องสามารถเขาถึงได
งายดาย ทํา ใหก ลุม ผูชมนั้นกวางมากขึ้น กวา เดิม และที วีออนไลนเองก็ยั งสามารถตอบสนองความต องการใหแ ก
ผูใชงานไดอยางตรงใจ [1] ในป 2548 ศู นยเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง ชาติ (เนคเทค) ทําการ
สํารวจพฤติกรรมกลุมผูใชอินเทอรเน็ตประจําป 2548 สําหรับการใชโทรทัศนอินเทอรเน็ตในประเทศไทย เนคเทคได
สํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูใชบริการที่เกี่ยวของกับบริการสื่อหลอมรวมจํานวน 21,880 คน พบวาผูที่ไมรูจักทีวี
ออนไลน (Online TV)นั้น มีเพียง 6% เทานั้น ผูที่รูจักแตไมเคยใชบริการ 47%และผูที่รูจักและเคยใชงานทีวีออนไลน
43%
จากขอมูลขางตนที่สะทอนถึงพฤติกรรมดังกลาวในเมืองไทย ทําใหพบวาการเขารับชมขาวสาร วีดีโอ หรือ
ทีวีอ อนไลน มี แนวโน มที่ จะขยายกวา งขึ้น เรื่ อยๆ ในอนาคตตามแนวโน มของผู ใช งานอิน เทอรเ น็ต ที่มี จํานวนเพิ่ ม
มากขึ้น โดยที่ผูบริโภคก็ตางมองเห็นถึงปจจัยที่ไมใชเพียงการบริโภคงายของชองทาง แตยังมีเรื่องของความสะดวก
คลองตัวในการรับชมขอมู ลขาวสาร ที่ สามารถตอบสนองความต องการในทางเลือกของผู ใชงาน เห็น ไดจากความ
นิ ย มในการรั บ ชมช อ งรายการยอดนิ ย มต า งๆ บนมี เ ดี ย ชาแนล แอปพลิ เ คชั่ น ตลอดจน บริ ก ารรายการที วี แ ละ
ภาพยนตรผานทางระบบอินเทอรเน็ต ที่เปดใหผูคนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางสะดวกงายดายผานโทรศัพทมือถือ
หรือแท็ปเล็ต ดังนั้น จึงควรศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขาวสาร ความพึงพอใจและการใชประโยชน
จากขาวสารทางทีวีออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหผูประกอบการเกี่ยวกับ ทีวีออนไลนไดรับ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคที่สามารถนํามาใชเปนประโยชนเพื่อวางแนวทางในการกําหนดแผนการในอนาคตได
ปรับปรุงกลยุทธตางๆ การใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองกลุมผูใชบริการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต การรั บ รู ข า วสาร ความพึ ง พอใจและการใช
ประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลนของผูชม
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นิยามศัพทเฉพาะ
รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกมาในรูปแบบของการใชชีวิตโดยสามารถวัดได
จากการทํ ากิ จกรรมในชี วิตประจํา วัน ความสนใจ ทั ศนคติ ความคิ ดเห็น ที่มีต อเรื่อ งต างๆ (AIO) ซึ่ งมี อิท ธิพ ลต อ
พฤติกรรม
การรับรูขาวสาร หมายถึง รูปแบบและวิธีการการเขาถึงขอมูลขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรืออารมณที่แสดงออกมาในสภาวะของการมีความสุขหรือเมื่อสิ่งที่
ความหวังไวเปนไปตามนั้นทําใหเกิดความรูสึก ความชอบ เปนทัศนคติในทางบวกที่เกิดจากการรับชมทีวีออนไลน
การใชประโยชน หมายถึง การนําขอมูลขาวสารของการรับชมทีวีออนไลนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ทีวีออนไลน หมายถึง รายการโทรทัศนที่ปรากฏอยูบนระบบเครือขา ยอินเทอรเ น็ต มีทั้งละคร รายการ
โทรทัศนยอนหลัง รายการที่ถายทอดสด รวมไปถึงรายการตางๆ ที่อยูในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ที่สามารถใชงานได
โดยไมเสียคาบริการ ทั้งในคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต หรืออุปกรณที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได
กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)

H1

H2

การรับรูข าวสาร
1. ประเภทรายการที่รบั ชม
2. สถานที่เลือกรับชม
3. ชวงเวลาในการรับชม
4. ระยะเวลาในการรับชม
5. ความถีใ่ นการรับชม
6. สถานที่ในการรับชม
H4

H3

ความพึงพอใจ
(ตอการใชทีวีออนไลนในการชมรายการ)
H5
การใชประโยชน
1. เพื่อความรูความเขาใจ
2. เพื่อความเพลิดเพลิน
3. เพื่อการพักผอน
4. เพื่อการปลดปลอยอารมณ
5. เพื่อประโยชนทางดานสังคม
6. การผละจากสังคม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้มีป ระชากรและกลุม ตัวอยางในช วงอายุ 15-49 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่อ งจากเป น
กลุมเปาหมายที่สื่อออนไลนสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากผลวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย [2]
อยูในชวงอายุ 15 ป ขึ้นไป แตไมเกิน 49 ป โดยการแจกแบบสอบถามออนไลนแบบสอบถามแบงเปนทั้งหมด 5 สวน
ไดแก
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการรับชมใชงานทีวีออนไลน
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน
สวนที 5 คําถามเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน
การวิจัยครั้งนี้มีกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งสิ้น 400 คน จากการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane โดย
มีการใชแ นวคิ ดทฤษฎี 4 แนวคิด ทฤษฎี ได แก 1) แนวคิด เกี่ย วกับ รูปแบบการดํา เนิน ชีวิต (Lifestyle) 2) แนวคิ ด
เกี่ยวกับการรับรูขอมูลขาวสาร (Information Perception) 3) ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Uses and
Gratifications) และ 4) แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหมและทีวีออนไลน (New Media & TV Online)
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการ Recruit question โดยการตั้งคําถามคัดกรองเกี่ยวกับ
ประสบการณการใชงานที วีออนไลน มีการเก็บข อมู ลจากผูที่ มีค วามสมั ครใจ และทําการสุมตั วอยางแบบบัง เอิ ญ
(Accidental sampling)หลังจากการรวบรวมขอมูลและทําการตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถาม จึงทําการ
ลงรหัส (Coding) และนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติเพื่อคํานวณคาสถิติตางๆที่ใชในงานวิจัย จากนั้นจึงทํา
การวิเคราะหปจจัยองคประกอบ (Factor Analysis) ในการจัดกลุมวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) เปนการวิเคราะหในการทดสอบสมติฐานที่ตั้งเอาไว โดย
วิเคราะหค วามสั มพัน ธระหว างตัว แปรอิสระและตัว แปรตาม จะใชค าสถิ ติแ บบเพีย รสัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) ในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เ ปน เพศหญิ ง (รอ ยละ 61.5) ที่ มีอ ายุระหว า ง 15-20 ป
(รอยละ 38.3) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 57) ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา (รอยละ 57.5) และมี
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท (รอยละ 43) กิจกรรมที่กลุ มตัวอยางทําเปนประจําไดแก การใชอินเทอรเน็ตคนควาหา
ขอมูลในดานตางๆ ที่ตองการ และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในเรื่องดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร
และกลุมตัวอยางยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตวาอินเทอรเน็ตนั้นเต็มไปดวยขอมูลที่มีประโยชน หากนําไป
เลือกใชใหถูกตอง
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการทีวีออนไลน 1วันตอสัปดาห ทั้งรายการสดและยอนหลัง ระยะเวลาในการใช
งานครั้งละ 1-2 ชั่วโมง 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) กลุมกอสซิปแฟชั่นทันสมัย 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 ไดผลสรุปดังนี้
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตกับการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพั นธนั้น พบว า มีค วามสั มพันธ กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว อย างมีนั ยสําคั ญทางสถิติที่ ระดับ .01 ไดแ ก กลุ ม
สังคมเพื่อนโซเชียล กลุมรักครอบครัว กลุมบันเทิงมือถือจอ กลุมกอสซิปแฟชั่นทันสมัย กลุมคิดบวก และนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก กลุมกาวทันเทคโนโลยี และไมพบความสัมพันธในกลุมสนใจรอบดานกับการรับรูขาวสาร
ในการใชงานทีวีออนไลน
ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการรับรูขาวสาร
รูปแบบการดําเนินชีวิต
กลุมคิดบวก
กลุมกาวทันเทคโนโลยี
กลุมกอสซิปแฟชัน่ ทันสมัย
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุมบันเทิงมือถือจอ
กลุมสนใจรอบดาน
กลุมรักครอบครัว
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คาความสหสัมพันธกับการรับรูขาวสาร
.111*
.098
.177*
.320**
.237**
.030
.303**

p
.027
.051
.000
.000
.000
.546
.000

ระดับ
ต่ํามาก
ต่ํามาก
ต่ํามาก
ต่ํา
ต่ํา
ไมมีความสัมพันธ
ต่ํา

2. รูปแบบการดําเนิน ชีวิตกับความพึงพอใจจากการรับชมที วีออนไลน ดวยการหาคาสั มประสิท ธิ์
สหสัมพั นธนั้น พบว า มีค วามสั มพันธ กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว อย างมีนั ยสําคั ญทางสถิติที่ ระดับ .01 ไดแ ก กลุ ม
สังคมเพื่ อนโซเชียล กลุมบันเทิงมือถื อจอ กลุ มกอสซิ ปแฟชั่น ทันสมัย กลุมคิ ดบวก กลุมกาวทันเทคโนโลยี กลุมรั ก
ครอบครัว และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก กลุมสนใจรอบดาน
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ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับความพึงพอใจ
รูปแบบการดําเนินชีวิต
กลุมคิดบวก
กลุมกาวทันเทคโนโลยี
กลุมกอสซิปแฟชั่นทันสมัย
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุมบันเทิงมือถือจอ
กลุมสนใจรอบดาน
กลุมรักครอบครัว
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คาความสหสัมพันธกับความพึงพอใจ
.332**
.292**
.342**
.516**
.365**
.181*
.228**

p
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ระดับ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ต่ํา

3. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ นั้น พบวา มีความสั มพันธกัน ตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 กลุมบันเทิ ง
มือถือจอ กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล กลุมกอสซิปแฟชั่นทันสมัย กลุมรักครอบครัว กลุมคิดบวก กลุมกาวทันเทคโนโลยี
กลุมสนใจรอบดาน
ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการนําไปใชประโยชน
รูปแบบการดําเนินชีวิต
กลุมคิดบวก
กลุมกาวทันเทคโนโลยี
กลุมกอสซิปแฟชั่นทันสมัย
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล
กลุมบันเทิงมือถือจอ
กลุมสนใจรอบดาน
กลุมรักครอบครัว
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คาความสหสัมพันธกับการนําไปใชประโยชน
.302**
.270**
.378**
.399**
.415**
.153**
.329**

p
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000

ระดับ
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํามาก
ต่ํา

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

การรับรูขาวสาร

คาความสหสัมพันธกับความพึงพอใจจากการใชงาน
.357**

p
.000

ระดับ
ต่ํา

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน
จากการวิเคราะหความสัมพันธ ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน กับ
การใชประโยชนจากการใชงานทีวีออนไลน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01
ตาราง 5 ความสัมพันธความพึงพอใจ กับการใชประโยชนจากการใชงานทีวีออนไลน
คาความสหสัมพันธกับความพึงพอใจจากการใชงาน
การใชประโยชน
.692**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

p
.000

ระดับ
สูง

อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล และกลุมบันเทิงมือถือจอ มีความสนใจดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร
มากกวา ดา นอื่ นๆ เนื่อ งมาจากทั้ง สองรู ปแบบการใชัชี วิต นี้มี การใชเ วลาส วนใหญกั บโลกอิน เทอร เน็ ต คน คว าหา
บริการ ขาวสาร ด านตางๆ ที่อยูในความสนใจจากผลของผูวิจัยกลุมตัวอยา งมีความสนใจดานความบันเทิง ละคร
เพลง ภาพยนตรเปนหลัก รวมไปถึงการติดตอสื่อสารผานเครือขายออนไลน การเขารวมเปนสมาชิกกับกลุมที่สนใจใน
โลกสังคมโซเชียลตางๆ อยูเสมอ ซึ่งสอดคลองสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ [3] เนื่องจาก
รูปแบบการใชชีวิตกลุมนี้มีอินเทอรเน็ตเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต จึงถือเปนกลุมที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี
การพัฒนาในระดับมากระดับหนึ่งเพราะเปนผูที่ใช เปนผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี สื่อแตละประเภท จึงตองมี
การพัฒ นาตามไปดว ยเพื่อใหทันกั บผูบริโ ภค Kotler [4] ได กลาวว า รูป แบบการดําเนินชีวิต นั้นนอกจากกิ จกรรม
(Activities) แลว ยังมีความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ซึ่งรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้งสามดานจะ
แสดงออกมาถึงตัวบุคคลนั้นๆ จากผลของผูวิจัยในเรื่องการรับรูขาวสารนั้น ชวงเวลาในการรับชมทีวีออนไลนจากกลุม
ตัวอยางของผูวิจัยคือชวง 19.01-22.00 น. และจะมีการรับชมที่บานมากที่สุดจากการเปรียบเทียบ ผูวิจัยพบวาผล
เปนไปในทางเดีย วกัน กับกลุมตั วอย างในผลการวิจัย ของ วิภ าดา พิ ทยาวิรุฬ ห และณั กษ กุลิสร [5] ที่ มีการวิจั ย
เกี่ยวกับการเขาถึงสื่อดิจิตอลนั้น ผูวิจัยเห็นวาทีวีออนไลนนั้นก็เปรียบเสมือนเปนสื่อดิจิตอล สื่อใหมอีกอยางหนึ่ง จาก
กลุมตัวออยางของ วิภาดา พิทยาวิรุฬห และณักษ กุลิสร [5] กลุมตัวอยางมีการใชงานสื่อตางๆ เวลาสวนใหญที่
กลุมตัวอยางมีการเขาถึงขอมูลจากการใชสื่อดิจิตอลนั้น จะเปนเวลาในชวงเย็น/หัวค่ํา ระหวาง 18.00-24.00 น. มาก
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ที่สุด และก็มี การใช งานที่ บ านเช น เดี ยวกัน จึง เห็ น วา ในชว งปจ จุบั น นี้ค วามสั ม พัน ธข องกลุม ผูบ ริ โภคกั บ การรั บ รู
ขาวสารนั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน
แตในกลุมสนใจรอบดานไมมีความสนใจในเรื่องดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร จึงไมพบ
ความสัมพันธในรูปแบบการใชชีวิตกลุมนี้กับการรับรูขาวสารทางทีวีออนไลน
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน
กลุมสังคมเพื่อนโซเชียล ซึ่งกลุมรูปแบบการใชชีวิตกลุมนี้ที่มีความเชื่อ ความคิดเห็นในดานบวกกับ
การใชอินเทอรเน็ต การใชงานออนไลนตางๆ ใชพบปะพูดคุย หรือเขารวมกับกลุมทํากิจกรรมตางๆ บนอินเทอรเน็ต
กลุมสังคมโซเชียลนี้มีรูปแบบการใชชีวิตคลายกับกลุมตัวอยางจากงานวิจัยของ J. Raacke & Raacke [6] ที่ศึกษา
พฤติกรรมจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา โดยใชทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อมาปรับใช พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการเครือขายสังคมออนไลนและเลือกใชประโยชนเพื่อใชพูดคุย และเพื่อตอบสนองความ
ตองการดานขอมูลขาวสารทางสังคม และยังสอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ McQuail (อาง
ใน Dainton & Zelly) [7] ที่ไดกลาววาการสื่อสารนั้น เปนการใหและการรับความหมาย การถายทอดและการรับสาร
ที่รวมไปถึงแนวคิดของการโตตอบ การแบงปน และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวย ซึ่งการใชสื่อนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการปจเจกบุคคลได 4 ลักษณะ คือ สรางความบันเทิง ใชเพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสาร ชวยสรางอัตลักษณ
แกบุคคล และสรางปฏิสัมพันธทางสังคมและกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในระดับ
ต่ํามากที่สุดจากทุกกลุม ที่ไดแกกลุมสนใจรอบดานที่ไมคอยมีการรับชมทีวีออนไลนมากนักสนใจในเรื่องดานความ
บันเทิงในระดับนอย จึงทําใหรูปแบบการใชชีวิตรูปแบบนี้มีความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลนนอยที่สุด
สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน
กลุมบันเทิงมือถือจอ กลุมตัวอยางกลุมนี้มีความสนใจดานความบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตร มากกวา
ดานอื่นๆ รูปแบบการใชชีวิตกลุมบันเทิงมือถือจอนั้นมีการรับชมทีวีออนไลนมากที่สุดกวากลุมอื่นๆ จึงทําใหรูปแบบ
การใชชีวิตกลุมนี้มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลนมากที่สุดที่มีความสอดคลองกับรูปแบบ
การดําเนิ นชี วิ ตรู ปแบบหนึ่ งของ Reimer [8] ที่ กลาวถึ งรู ปแบบการดํ าเนิ นชีวิ ตที่ มุงเน นด านบั นเทิง (Entertainment
Orientation) มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับดานความ
บันเทิงมากกวาสิ่งอื่นๆ รูปแบบการใชชีวิตนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจะตอบสนองความพึงพอใจและความบันเทิงของตนเอง
มากกวาและในระดับต่ํามาก ที่ไดแกกลุมสนใจรอบดาน เปนผลมาจากกลุมรูปแบบการใชชีวิตนี้ที่ไมคอยมีการรับชม
ทีวีออนไลนมากนัก จึงสงผลใหเกิดความสัมพันธจากการรับชมทีวีออนไลนนอย รูปแบบการชีชีวิตรูปแบบนี้มีความ
คลายกับรูปแบบการใชชีวิตที่มุงเนนดานสังคม (Societal Orientation) ของ Reimer [8] ที่มีการใชชีวิตแสดงใหเห็น
ถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวที่เห็นวาสําคัญ จึงทําใหเรื่องนอกเหนือจากนั้นไมอยู
ในความสนใจจึงมีความสัมพันธในระดับต่ํามากกับการใชประโยชนจากการรับชมทีวีออนไลน
สมมติฐานที่ 4 การรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการรับชม
ทีวีออนไลน
ผลการศึกษาแสดงความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารจากการรับชมทีวีออนไลนกับความพึงพอใจ
จากการใช ง านที วีอ อนไลน เปน ความสั มพั น ธเ ชิ งบวก และเปน ไปตามสมมติฐ านการวิ จั ย สอดคลอ งกับ ที่ Katz
Blumler & Gurevitch [9] ไดกลาวเรื่องขอสันนิษฐานของการบริโภคสื่อและผลกระทบที่จะทําใหมีการใชสื่อที่มากขึ้น
หรือลดลงโดยสื่อโทรทัศนนั้นถือเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากงานวิจัยของ เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว [10] ที่ศึกษา
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เรื่องการรับรูจากสื่อโฆษณา ซึ่งในผลการวิจัยสื่อโทรทัศนนั้นสามารถสรางระดับในการรับรูไดมากที่สุดจากสื่ออื่นๆ
และจากผลการวิจัยมีความสอดคลองกับวิจัยของ ฐิติมา โสมบุญเสริม [12] ที่การศึกษาเรื่องวิเคราะหการรับรูสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธเกี่ยวกับหางสรรพสินคาเดอะมอลล ในกระบวนการที่ผูบริโภครับรู ผูบริโภคจะตองเกิดความ
พึงพอใจกอนที่จะตัดสินใจ และสงผลตอการตัดสินใจซื้อสิ นคานั้น ทําใหเราเห็นวาการรับรูนั้นมีการสงผลตอความ
พึงพอใจ
สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจจากการรับชมทีวีออนไลน มีความสัมพันธกับการใชประโยชนจากการรับชม
ทีวีออนไลน
ผลการศึ กษาแสดงความสั มพันธระหวางความพึงพอใจจากการใชงานทีวีออนไลนกับการใชประโยชน
จากการใชงานทีวีออนไลนเปนความสัมพันธเชิงบวก และเปนไปตามสมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ทฤษฎีการใช ประโยชนและความพึงพอใจ Dominick (อางใน พิพัฒน พึ่ งพาพงศ) [11] ที่กลาวไวว า ผูรับสารนั้ น
จะเลื อ กรั บสารเพื่ อตอบสนองความต องการสว นตั ว ของตนเอง ซึ่ งการรั บ ชมทีวี อ อนไลน นี้ ถื อเปน การใช สื่อผ า น
อินเทอรเน็ตออนไลน ที่มีความสอดคลองกับทฤษฎีความพึงพอใจและการใชประโยชน จากสื่อมวลชนเขามาเกี่ยวของ
ที่ Katz Blumler & Gurevitch [12] ที่กลาววา ผูรับสารนั้นถือเปนตัวจักรสําคัญในการตัดสินใจที่จะเลือกรับสารจาก
สื่อ แต ละประเภทและเนื้อ หา เพื่ อ จะตอบสนองความต องการของแต ละบุค คล โดยจากผลการวิ จัย กลุ ม ตัว อย า ง
สวนใหญนั้นอยูในกลุ มที่มีก ารใช สื่อเพื่อ การรั บรู (Cognition) เพื่อ ตอบสนองความตอ งการพื้นฐานของมนุษยที่ มี
ความอยากรู อยากเห็น เพื่อที่จะไดทราบเรื่องราวตางๆ ของสังคม ซึ่งจะทําใหตนเองรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมและ
ในด านความพึงพอใจที่ใช เพื่อ ความหลากหลาย (Deversion) ในความตอ งการในรูปแบบเพื่อการกระตุ นอารมณ
(Stimulation) เพื่อการพักผอน (Relaxation) เพื่อการปลดปลอยอารมณ (Emotion Release) เพราะกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจเพราะไดรับความเพลิดเพลิน ความบันเทิง สอดคลองกับงานวิจัยของ ศภุศิลป กุลจิตตเจือวงศ [13]
ที่มีผลการวิ จัยในเรื่องพฤติ กรรมการ เป ดรั บ การใชป ระโยชน และความพึง พอใจของผูชมขาวภาคค่ํา ทางสถานี
โทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 วากลุมตัวอยางนั้นเลือกชมรายการจากความพึงพอใจในดานผูดําเนินรายการ เนื้อหา
และรูปแบบของรายการมากที่สุด และจากเนื้อหานั้นสงผลไปยังการใชประโยชนจากการรับชมอีกดวย และงานวิจัย
ของ ณัตชุลี นุตประวีณ และพจนา ธูปแกว [14] มีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจ และการใช
ประโยชน จากการรับชมรายการเดอะวอยซไ ทยแลนด ของผูชมในเขตกรุงเทพมหานครที่ผูช มมีความพึงพอใจต อ
รูปแบบรายการอยูในระดับมาก และยังมีความพึงพอใจตอกรรมการผูตัดสินที่นําประสบการณของผูตัดสินมาปรับใช
ใหคําแนะนําใหผูเขาแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและนําไปใชพัฒนาแกไขตนเองได ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎี
ในเรื่องความพึงพอใจที่มีผลไปถึงเรื่องการใชประโยชน และมีการใชประโยชนเรื่องความบันเทิงมากที่สุด ซึ่งเปนไป
ตามทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจของการใชประโยชนจากสื่อ ตามที่ McQuail & Brown [15] กลาวไว
ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของผูวิจัย ที่ผูรับชมมีความพึงพอใจตอรูปแบบในการนําเสนอรายการของ
ทีวีออนไลน และมีความพึงพอใจจากการใชงานทีวีออนไลนในระดับมาก และยังสงผลไปยังการใชประโยชนในดาน
ตางๆ ในระดับมากเชนกัน
ขอเสนอแนะ
ผูประกอบการสามารถนําไปพัฒนาดานการวางผังรายการหรือการสรางแนวทางของรายการใหมใหรองรับ
ในดานความสนใจและการจัดชวงเวลาของการออกอากาศใหเหมาะสมกับปจจุบันที่ผูบริโภคมีความตองการ หรือการ
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ปรับปรุงดานเนื้อหาและการนําเสนอใหมๆ ใหตรงกับความนิยมของผูบริโภคในยุคปจจุบัน รวมไปถึงเรื่องการโฆษณา
ของสินคาและผลิตภัณฑในสื่อทีวีออนไลนควรเลือกชวงเวลาและประเภทของสื่อใหตรงกับกลุมการใชชีวิตที่ตรงกับ
กลุมเปาหมายของสินคาและผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อที่จะเปนการเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายไดรูจักสินคาและผลิตภัณฑ
มากขึ้น ยกตัวอยางเชนการซื้อโฆษณาใชชวงเวลาที่กลุมบันเทิงมือถือจอและกลุมสังคมเพื่อนโซเชียล มีการรับชมทีวี
ออนไลนมากที่สุดนั้น ความสนใจของรูปแบบการใชชีวิตนี้มีความสนใจในเรื่องบันเทิง ละคร เพลง ภาพยนตรมาก
ที่สุด จึงจะเปนโฆษณาในเรื่องดานนี้เพื่อการรับรูที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
ควรมีการศึกษาลักษณะตัวแปรเชิงลึกของการรับชมทีวีออนไลน ยกตัวอยางเชนรูปแบบของเว็บไซตที่
ใหบ ริก าร แอปพลิ เคชั่นต างๆ ที่ มีก ารใหบ ริการ มีความยากงา ย ความสะดวกในการใช งานทีวี ออนไลน เพื่อ ที่จ ะ
สามารถนําผลที่ไดมาใชใหเปนประโยชน และตอยอดงานวิจัยตอไปได และยังสามารถเพิ่มเติมในสวนของคําถาม
ปลายเปดเพื่อที่จะใหไดรับความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ที่จะสามารถนําไปปรับปรุงและแกไขเกี่ยวกับรูปแบบการ
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NBUS011: ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
CHINESE TOURISTS’ SATISFACTION TOWARD TOURISM IN THAILAND
Wenhua Mo *
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน และ 2)
ศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย จากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดย
ใช เครื่อ งมื อ ในการเก็บ รวบรวมข อมู ล คื อ แบบสอบถาม และรวบรวมข อมู ลมาทํา การวิ เ คราะหโ ดยใชค าความถี่
รอ ยละ ค า เฉลี่ ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และทํ าการทดสอบความแตกต าง โดยใช สถิติ ก ารวิ เคราะห ความ
แปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่ทดสอบแลวพบวามีความแตกตางของความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
จึงทําการเปรียบเทียบรายคูโ ดยมีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 30-39 ป มีสถานภาพโสด มีอาชีพ
พนั กงานบริษั ท เอกชน มี ระดั บ การศึ ก ษาต่ํ ากวา ปริญญาตรี และมีรายได 30,001-40,000 บาท นอกจากนี้ ผูวิ จั ย
ยังพบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย สามารถเรียงลําดับได ดังนี้
1) ดานภาพลักษณ 2) ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ 3) ดานทรัพยากรการทองเที่ยว 4) ดานความ
ปลอดภัย 5) ดานโครงสรางพื้นฐาน 6) ดานสินคาของที่ระลึก และ 7) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลการทดสอบสมมติฐานไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การท อ งเที่ ย วในประเทศไทย แตกต า งกั น ทั้ ง ในภาพรวมและรายด า น ที่ ระดั บ นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติ .05 แต พ บว า
นักทองเที่ยวจีนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน 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

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

101

24 มีนาคม 2560

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
นครเซี่ ยงไฮ ที่เดินทางไปท องเที่ย วในประเทศไทยกลับ มีสัดสว นประมาณรอยละ 1 ของจํานวนประชากรของนคร
เซี่ยงไฮ (ในป 2550 สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ ไดตรวจลงตรานักทองเที่ยวที่เดินทางไปประเทศไทยจํานวน
187,083 ราย) และปจจุบันตลาดนักทองเที่ยวชาวจีนกําลังถูกแบงสวนแบงตลาดไปยังประเทศเพื่อนบานใกลเคียง
อยางมาก อันเนื่องมาจากการแขงขันที่รุนแรงดานการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น (ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน. 2556) ขณะที่
กรมการทองเที่ยวแหงชาติจีนเผยวา ในชวงวันหยุ ดเทศกาลตรุ ษจีน (วันที่ 31 มกราคม 2557-6 กุมภาพันธ 2557)
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่ซื้อกรุปทัวรไปเที่ยวตางประเทศทะลุ 4.7 ลานคน เติบโตรอยละ 18.1 เทียบกับชวงเดียวกัน
ปกอนหนา ซึ่งตลาดนักทองเที่ยวขาออกในชวงเทศกาลตรุษจีน ครอบครัวชาวจีนทั้งครอบครัวเดินทางไปทองเที่ยว
ตางประเทศเปนรูปแบบหลัก และนักทองเที่ยวเพศหญิงเปนกลุมนักทองเที่ยวหลัก โดยครองสัดสวนรอยละ 55 หาก
แบงตามกลุมอายุ กลุมชาวจีนที่มีอายุ 35-45 ปเปนกลุมคนที่เดินทางเที่ยวตางประเทศมากที่สุด ในสวนปลายทางการ
ทองเที่ยวยอดนิยมของนักทองเที่ยวจีนในชวงเทศกาลตรุษจีน อาทิ เกาะภูเก็ต เกาะบาหลี เกาะเชจู เกาะโบราเคย
เปนตน ซึ่งนักทองเที่ยวจีนที่มาจากภูมิภาคแตกตางกันจะมีปลายทางทองเที่ยวที่ไมเหมือนกัน อยางเชน นักทองเที่ยว
จีนในภาคตะวันออก (นครเซี่ยงไฮ) นิยมไปเที่ยวเกาหลีใตและญี่ปุนมากที่สุด นักทองเที่ยวจีนในมณฑลอันฮุย และ
มณฑลจี๋หลินเลือกไปเที่ยวไตหวันเปนอันดับแรก และสําหรับนักทองเที่ยวจีนในนครฉงชิ่ง มณฑลกุยโจว เขตปกครอง
ตนเองซิ น เจี ย ง และเขตปกครองตนเองกานสู เลื อ กเดิ น ทางมาเกาะภู เ ก็ ต เป น ปลายทางท อ งเที่ ย วที่ นิ ย มที่ สุ ด
นอกจากนี้ ชวงเทศกาลตรุษ จีนราคาทั วรอาเซี ยนมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเกื อบทุกทัวร โดยราคาทัวรฟลิปปนสและ
มาเลเซียเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 20 ราคาทัวรไทยและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 40 แตราคาทัวรไตหวันลดลง
รอยละ 18.42 (คุณากร เหวิน. 2557)
อยางไรก็ตาม ภาคการทองเที่ยวในประเทศไทยป 2016 มีการเติบโตอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยมี
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติขยายตัวราว 9% นําโดยนักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีการใชจายตอหัวสูงขึ้นมาก มีการสราง
รายไดใหกับประเทศไทยมากถึง 2.23 ล านลานบาท จึงทํา ใหธุรกิจที่เกี่ยวกับ การทองเที่ยวจะยั งคงเติบโตไดดีจาก
จํานวนนักทองเที่ยวที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และนักทองเที่ยวชาวจีนยังคงเปนปจจัยสนับสนุนหลักใหกับอุตสาหกรรม
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การทองเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มขึ้นจะชวยชดเชยรายไดที่ลดลงไปจากนักทองเที่ยว
รัสเซียไดมาก รวมไปถึงคุณภาพการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนสูงขึ้น ซึ่งนอกจากจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีน
โดยรวมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแลว สนามบินนานาชาติตางๆ ภายในประเทศไดมีการขยายความจุเพื่อรองรับผูโดยสาร
ไดมากขึ้นอีกดวย ไมวาจะเปนสนามบินดอนเมือง สนามบินอูตะเภา และสนามบินภูเก็ต ซึ่งการขยายสนามบินทั้ง 3
แหงนี้จะทําใหประเทศไทยสามารถรองรับผูโดยสารไดเพิ่มขึน้ ถึง 20.5 ลานคนตอป (ลภัส อัครพันธุ. 2016)
จากความสําคัญขางตนจะเห็นไดวานักทองเที่ยวชาวจีนมีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของประเทศไทยเป น อย า งมาก แต ถึ ง แม ว า ประเทศไทยจะเป น ที่ รูจั ก ในฐานะแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งของ
นักทองเที่ยวชาวจีน แตการแขงขันดานการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบานก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้จะทําใหทราบถึง
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอประเทศไทย เพื่อเปนขอมูลใหสวนงานที่เกี่ยวของใชในการพัฒนาการ
ใหบริการทางการทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น ตรงตามความตองการและความประสงคของนักทองเที่ยวชาวจีนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูวิจัยไดนําตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําศัพทเพื่อนําไปสรางเครื่องมือวิจัยใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ ดังตอไปนี้
ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพักผอน ช็อปปง เยี่ยมญาติ เพื่อนฝูง และการเจรจาธุรกิจ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของนักทองเที่ยวชาวจีนที่ในเชิงบวกตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
ในดาน ตอไปนี้
1. ทรัพยากรการทองเที่ยว คือ สิ่งดึงดูดใจที่ใหนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
2. ความปลอดภัย คือ การตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนประการสําคัญ
3. โครงสรางพื้นฐาน คือ สิ่งอํานวยความสะดวกหลักที่รัฐจะเปนผูลงทุนจัดสรางโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
4. สิ่งอํานวยความสะดวก คือ สถานที่หรือบริการที่สวนใหญที่จัดหาไวบริการแกนักทองเที่ยวชาวจีน
ในรูปแบบการประกอบธุรกิจ
5. สินคาของที่ระลึก คือ สินคาพื้นบานที่นักทองเที่ยวชาวจีนซื้อเปนที่ระลึก
6. การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ คือ กรรมวิธีที่จะทําใหแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย
เปนที่รูจักและสนใจของนักทองเที่ยวชาวจีน
7. ภาพลักษณ คือ ภาพลักษณองคกร ภาพลักษณสินคาและบริการ และภาพลักษณแหลงทองเที่ยว
ภาพลักษณการทองเที่ยวมีผลตอทัศนคติ พฤติกรรม การจูงใจ และการเลือกแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

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

ความพึงพอใจที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
1. ทรัพยากรการทองเที่ยว
2. ความปลอดภัย
3. โครงสรางพื้นฐาน
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
5. สินคาของที่ระลึก
6. การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ
7. ภาพลักษณ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ในชวง
เดือนธันวาคม 2559 เวลาตั้งแต 09.00-17.00 น.
2. กลุมตั วอย าง ไดแ ก นั กทอ งเที่ ยวชาวจีน ที่ม าทอ งเที่ ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุ งเทพมหานคร
แตเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น ขนาดตัวอยางคํานวณไดจากสูตรไม
ทราบขนาดตัวอยางของ (Cochran. 1963) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคาดเคลื่อน
รอยละ 5 (กัลยา วานิช ยบัญชา. 2544) จากการคํ านวณจากสู ตร จะใช ขนาดตั วอย างอยา งน อย 323 คน จึ งจะ
สามารถประมาณค าร อยละโดยมีค วามผิด พลาดไมเ กิน รอ ยละ 5 ที่ระดั บ ความเชื่ อมั่ น รอ ยละ 95 ทั้ ง นี้เ พื่อ ความ
สะดวกในการประเมินผล และวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผาน
เกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนดคือไมนอยกวา 323 ตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางโดยแบงออกเปน สวนที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลัก ษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และอาชีพ สวนที่ 2 ครอบคลุมเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวจีนต อการทอ งเที่ยวในประเทศไทย โดยอา งอิงแนวคิดปจจัย ที่มีอิทธิ พลตอการทองเที่ ยว ซึ่ง เปนปจจั ยภายใน
ประกอบไปดวย ทรัพยากรการทองเที่ยว ความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก สินคาของที่ระลึก
การโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธและภาพลักษณ ของ สุวีรณัสญ โสภณศิริ (2554) และสวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
ในวันจันทร ถึง วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. จํานวนวันละ 30 ตัวอยาง เปนเวลา 14 วัน โดยจะเก็บ
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ขอมูลจาก นักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ระหวาง 9-22 ตุลาคม พ.ศ. 2559
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติในการวิ จัย คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) จะใช
อธิบ ายถึงลั กษณะขอมู ลทั่ วไป ไดแ ก ค าความถี่ (Frequency), รอ ยละ (Percentage), ค าเฉลี่ย ( Χ ) และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบ าย นอกจากนี้ ผูวิจัยใชสถิ ติเชิงอางอิง หรือสถิติเชิ ง
อนุมาน (Inferential or Inductive Statics) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก คาทดสอบ t-test เพื่อวิเคราะห
เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวจี น ต อ การท อ งเที่ ย วในประเทศไทย และจํ า แนกตาม
ประชากรศาสตร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA: F test) ในกรณีที่ทดสอบ
แล ว พบว า มี ค วามแตกต า งจึ ง ทํ า การเปรี ย บเที ย บรายคู โ ดยมี ผลต า งนั ย สํ า คั ญ น อ ยที่ สุด (Least Significant
Difference: LSD)
สรุปผลการวิจัย
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
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
ขอมูลดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
จากการศึ ก ษาข อมู ลความพึ งพอใจของนัก ท องเที่ย วชาวจีน ตอ การท องเที่ย วในประเทศไทย โดย
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจ
อยู ใ นระดั บ มาก สามารถเรี ย งตามลํ า ดั บ ความพึ ง พอใจ ดั ง นี้ ด า นภาพลั ก ษณ ด า นการโฆษณาเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธ ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ดานความปลอดภัย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสินคาของที่ระลึก และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
เพศ ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยว
ในประเทศไทย แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานภาพลักษณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อายุ ในภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยว
ในประเทศไทย แตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ระดับการศึกษา ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับ
การศึกษา แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีน
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสราง
พื้นฐาน และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สถานภาพ ในภาพรวมไมพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยว
ในประเทศไทย แตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อาชีพหลัก ในภาพรวมไมพบวา ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพหลักแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกัน ในภาพรวม แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มี
อาชีพหลักแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผล
จากผลการศึ กษา เรื่ อง ความพึ งพอใจของนัก ทอ งเที่ ยวชาวจี นต อการทอ งเที่ย วในประเทศไทย ผู วิจั ย
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานทรัพยากรการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง
มีการสรางศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สวยงาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร ฉายกี่ (2557) ได
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอการเขาชมอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอการเขาชมอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดาน ดานคุณคาทางศิลปกรรมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2. ดานความปลอดภัย พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง สถานที่
ทอ งเที่ ย วมีก ารประสานงานกั บเจ า หน า ที่ตํ า รวจคอยทํ า หน า ที่ดู แ ลความปลอดภั ย ซึ่ง สอดคล องกั บแนวคิด ของ
สุวีรณัสญ โสภณศิริ (2554) ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว ดานความปลอดภัย (Security) ในการ
ตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปน
ประการสําคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยจึงตองมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกแหลงทองเที่ยว
3. ดานโครงสรางพื้นฐาน พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง มีการสราง
โครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกให แกนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของ ปนัสยา สิระรุ งโรจนกนก
(2559) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว
กรณีศึ กษา ตลาดน้ําอั มพวา จัง หวัด สมุทรสงคราม ผลการศึก ษาพบวา นักทอ งเที่ ยวมีค วามพึงพอใจมากในเรื่อ ง
ความสะดวกทางกายภาพ
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา นักทองเที่ย วชาวจีนมีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อ ง
มีการผอนคลายระเบียบพิธีการเขาเมืองใหสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทิกา หิรัญเทศ (2554)
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ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติตอการใหบริการของตํารวจทองเที่ยวถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการใหบริการของตํารวจทองเที่ยวในถนน
ขาวสาร กรุงเทพมหานคร ประเด็นดานการใหบริการ (Service) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
5. ดานสินคาของที่ระลึก พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง มีการ
ออกแบบสินคาใหมีเอกลักษณความเปนไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ และคณะ (2559)
ได ศึ ก ษาเรื่อ ง ความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าใช บ ริ ก ารตลาดน้ํ า คลองแห อํา เภอหาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา
ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมาใชบริการตลาดน้ําคลองแหดานสินคาอยูในระดับมาก
6. ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่ อง มี การจั ดขอมู ลรายละเอี ยดการท องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิ ดของ น้ําฝน จันทรนวล
(2555) ไดกลาววา การเก็บรวบรวมขอมูลการทองเที่ยว ความตองการที่จะเดินทางทองเที่ยว สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่ง
ของปจจัยที่ทําให บุคคลตัดสินใจเดินทางทองเที่ย ว และทําใหความตั้งใจที่เดินทางทองเที่ยวเปลี่ ยนแปลงไปไดอ ยู
ตลอดเวลา
7. ดานภาพลักษณ พบวา นัก ทองเที่ย วชาวจีน มีระดับ ความพึง พอใจมากที่สุดในเรื่อง มี อาหารที่
หลากหลายและเป น เอกลั ก ษณ ป ระจํ าท อ งถิ่ น ซึ่ งสอดคล อ งกั บแนวคิ ด ของ กุ ณฑลี รื่ นรมย และคณะ (2547)
ไดกลาววา วิธีการที่ทําใหองคกรการตลาดสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการ เพิ่มคุณประโยชนใหแก
ลูกคามากขึ้น หมายถึง คุณประโยชนทั้งในดานการใชสอยของสินคา เชน รูปแบบและลักษณะ ความหลากหลายของ
สินคา รวมถึงภาพลักษณ ที่ทําใหผูบริโภคมีความมั่นใจในตัวสินคา
8. เพศ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน
มีความพึงพอใจตอ การทองเที่ยวในประเทศไทย แตกต างกันในดานภาพลั กษณ ทั้งนี้เพศหญิง กับเพศชายมีความ
แตกตางกันตามธรรมชาติเชน ในดาน สรีระ จิตใจ อารมณ และรสนิยม จึงทําใหมีความพึงพอใจในรูปแบบของการ
ทองเที่ยวที่ แตกตางกัน เชน ในเพศหญิงมักจะมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวที่ไดจับจายใชสอยของใชพื้นเมือ ง
ที่เปนเอกลักษณทองถิ่นมากกวาเพศชาย
9. อายุ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน
มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตา งกันในดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้ง นี้อายุที่แตกตางมักจะมี
ความตองการพื้นดานตางๆ แตกตางกันไปตามชวงอายุ เชน นักทองเที่ยว ที่มีอายุนอยมักตองการระบบสื่อสารตางๆ
ที่ทันสมัย เพราะตองใชการติดตอสารตางๆอยูตลอดเวลา สวนนักเที่ยวที่มีอายุมาก มักจะมีความตองการทางดาน
ความสะดวกพื้นฐาน เชน ที่นั่งพักริมทางหรือทางเดินที่เปนทางลาดแทนบันได
10. ระดั บ การศึ ก ษา และอาชีพ หลั ก ของนั ก ท องเที่ ย วชาวจี น ที่ม าท อ งเที่ ย วบริเ วณถนนข า วสาร
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย แตกตางกันในดานโครงสรางพื้นฐาน
ทั้ ง นี้ ร ะดั บ การศึ ก ษา และอาชี พ หลั ก เป น ตั ว กํ า หนดมุ ม มองหรื อ ทั ศ นคติ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว เข น
นัก ทอ งเที่ย วที่ มี ระดับ การศึ กษาที่สูง มัก จะสนใจในแหล งท องเที่ย วที่ เป นเมือ งที่พั ฒนาแลว มี โ ครงสรา งพื้ นฐาน
ครบถวน จึงทําใหระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวแตกตางกัน
11. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร
ที่แตกตางกัน มีความพึ งพอใจตอ การทองเที่ย วในประเทศไทย แตกตางกันในดา นโครงสร างพื้ นฐาน และด านสิ่ ง
อํานวยความสะดวก ทั้งนี้รายไดเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดรูปแบบของการทองเที่ยว นักทองเที่ยว ที่มีรายสูง
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มีจํานวนเงินที่สามารถใชจายในการทองเที่ยวไดสูง มักจะตองการสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐานตางๆ
อยางครบครัน มากกวานักทองเที่ยวที่มีรายไดนอยกวา
12. สถานภาพของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร ที่แตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ทั้งนี้ความพึงพอใจใน
การทองเที่ยวนั้นสวนใหญเกิดจากตัวนักทองเที่ยวเอง และปจจัยแวดลอมภายนอกจึงทําให สถานภาพของนักทองเที่ยว
ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาเรื่องความพึง พอใจของนัก ทอ งเที่ย วชาวจีนต อการทอ งเที่ย วในประเทศไทย ผูวิ จัย มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานทรั พยากรการทองเที่ ยว ทางหน วยงานที่ เกี่ ยวข องควรมี การดู แลอนุ รักษ และพั ฒนา แหล ง
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใหอยูในสภาพดี สวยงามใหเหมาะสมกับการทองเที่ยวอยูตลอด
2. ดานความปลอดภัย ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตางๆ
ทั้งในดานชีวิตและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเชื่อถือไดเพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับนักเที่ยวที่จะเดินทาง
มาเที่ยว
3. ดานโครงสรางพื้นฐาน ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการสื่อสาร
ตางๆ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการปรับปรุงเรื่องระบบการขนสง การ
เดินทาง ระบบคมนาคมพื้นฐานใหไดมาตรฐาน ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมายิ่งขึ้น
5. ดานสินคาของที่ระลึก ทางหนวยงานทีเ่ กี่ยวของควรมีการตรวจสอบในดานของคุณภาพและราคา
ของสิ น ค าให เ หมาะสมอยู อย า งสม่ํ าเสมอ และควรจัด ให มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ พื้น บ า นใหมี ค วามทัน สมั ย และ
สวยงาม
6. ดานการโฆษณาเผยแพรและประชาสัมพันธ ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการใชสื่อที่หลากหลาย
เพื่อใหเขาถึงนักทองเที่ยวไดมากที่สุด และควรเพิ่มรายละเอียดตางๆ ของสถานที่ทองเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ ลงไปในใสสื่อเพื่อที่นักทองเที่ยวจะไดเขามาศึกษาหาขอมูล ของแหลงทองเที่ยวที่สนใจได
7. ดานภาพลัก ษณ ทางหนวยงานที่ เกี่ยวของ ควรมีการสงเสริมแหลงทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมความเปนมา เพื่อเปนการสงเสริมใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว
8. ดานเพศของนักเที่ย ว ทางหนวยงานที่ เกี่ยวของ ควรมีการสํารวจถึงความต องการของนักเที่ย ว
เพศตางๆ วามีค วามตองการหรือ มีความชอบในการทองเที่ ยวรูปแบบใด และนําที่ได มาปรับปรุงและพั ฒนาแหล ง
ทองเที่ยวตอไป
9. ดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลักของนักทองเที่ยว ลวนมีความตองการในปจจัยพื้นฐานที่
จะอํ า นวยความสะดวกต า งๆ ให แ ก นัก ท อ งเที่ ย ว ทั้ ง การติ ด ต อ สื่ อ สาร และการเดิ น ทาง ฉะนั้ น ทางหน ว ยงานที่
เกี่ยวของควรพัฒนาและปรับปรุงปจจัยโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหไดมาตรฐาน สะดวกสบาย และทันสมัย เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว
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10. ดานรายได ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการจัดเตรียมรูปแบบการทองเที่ยวที่มีหลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายระดับราคา เชน แพ็คเกจการทองเที่ยวราคาประหยัด หรือการทองเที่ยวที่มีรูปแบบที่หรูหราเปน
พิเศษ เพื่อรองรับนักทองที่มีระดับรายไดที่แตกตางกัน
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NBUS012: พฤติก รรมและการตัด สินใจซื้ อสินคา ออนไลนของนัก ศึก ษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ 3) ศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจั นทร จากกลุ มตัว อย างจํานวน 400 คน โดยใชเครื่อ งมื อในการเก็บรวบรวมขอ มูล คื อ แบบสอบถาม และ
รวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบความ
แตกตางโดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง และการเปรียบเทียบรายคู เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ต่ํากวา 20 ป มีระดับการศึกษาชั้น
ปที่ 3 และ มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ในสวนพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีสินคาที่
ซื้อ คือ เสื้อผาเครื่องแตงกาย มีวัตถุประสงคในการซื้อ คือ เพื่อนําไปใชเอง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง
มีวิธีการซื้อโดยใชคอมพิวเตอรโนตบุค และซื้อผาน Instagram การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษา สามารถ
เรียงลําดับได ดังนี้ 1) ดานการรักษาความเปนสวนตัว 2) ดานผลิตภัณฑ 3) ดานราคา 4) ดานการใหบริการแบบ
เจาะจง 5) ดานการสงเสริมการขาย และ 6) ดานชองทางการจัดจําหนาย
ผลการทดสอบสมมติฐานไมพบวานักศึกษาที่มีอายุและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลนแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน แตพบวา นักศึกษาที่มีเพศและระดับรายไดตอเดือนที่แตกตาง
กัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแตกตางกันในรายดานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการ
ซื้อสินค าออนไลน ในดานวิธี การซื้อ ชวงเวลาในการซื้อ และช องทางการซื้อ ที่แตกต างกัน มีการตั ดสินใจซื้อสินค า
ออนไลน ไ ม แตกต า งกั น ทั้ ง ในภาพรวมและรายดา น และพบว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ สิ นค า ออนไลน ที่
แตกตางกันในดาน สินคาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ และบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ มีการตัดสินใจซื้ อ
สินคาออนไลนที่แตกตางกันในรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ: พฤติกรรม, การตัดสินใจซื้อ, 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 ซึ่งปจจัยสําคัญมาจากการ
ที่ธุรกิจตางๆ ที่มองวาเวลานี้ “อีคอมเมิรซ” เปนชองทางการขายหลักที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย [1] ในระยะที่
ผานมา “เศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital economy) เปนนโยบายหลักที่รัฐบาลปจจุบันใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่ งหัว ใจสํา คัญของนโยบายนี้ก็คือ การประยุ กตใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหเข ากับ กระบวนการและ
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และสัง คมในดา นตา งๆ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภาพและยกระดั บ ในการแข ง ขัน ซึ่ง ต นแบบของ
ประเทศที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของ “อีคอมเมิรซ” นั่นก็คือ ประเทศจีนที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก โดยในชวงทศวรรษที่ผานมา ตั้งแตป 2546-2554 มีการเติบโตตอปเฉลี่ยสูงถึง 120 เปอรเซ็นต จนทําใหใน
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ปจจุบัน ประเทศจีนไดกาวกระโดดจนกลายเปนประเทศที่มียอดการซื้อขายสินคาออนไลนสูงสุดเปนอันดับ 1 ของโลก
[2] จะเห็นวาชองทาง “อีคอมเมิรซ” สามารถชวยผูประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กใหสามารถขาย
สินคาไดมากขึ้น
จากความสําคัญขางตนทําใหเห็นวา “อีคอมเมิรซ” มีความสําคัญตอธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก ซึ่งทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองรวมมือกันในการผลักดัน “อีคอมเมิรซ” อยางเต็มที่ ไมวา
จะเปนด านโครงสรา งพื้ นฐานทางเทคโนโลยี ที่เ กี่ยวของ การพัฒ นานวัต กรรม และรู ปแบบการใหบริ การที่สะดวก
รวดเร็ว อีกทั้งการมีระบบการชําระเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยรองรับ รวมไปถึงการสงเสริมใหคนไทยมีการซื้อ
ขายสินคาออนไลนมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยให “อีคอมเมิรซ” กลายเปนชองทางการคาสมัยใหมที่นาสนใจของภาค
ธุรกิจไทย ทั้งการคาขายภายในประเทศและการคาขายระหวางประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึ กษา พฤติ กรรมและการตั ดสินใจซื้อสิ นคาออนไลนของนักศึ กษาปริญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร
มหาวิท ยาลัย ศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร เพื่ อเปน ขอมูลที่เปน ประโยชนใ นการพัฒนาการประกอบ
ธุรกิจ อีคอมเมิรซของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรข องนักศึกษาปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูวิจัยไดนําตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําศัพทเพื่อนําไปสรางเครื่องมือวิจัยใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ ดังตอไปนี้
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร หมายถึ ง ลั ก ษณะป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
พฤติ กรรมการซื้อ สิ นค าออนไลน หมายถึง ลัก ษณะความต อ งการซื้ อ สิน ค า ออนไลน ข องนั กศึ ก ษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งประกอบไปดวยปจจัย ดังนี้
1. สิ น ค า ที่ ซื้ อ คื อ ประเภทของสิ น ค า ที่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สวนใหญซื้อผานทางออนไลน
2. วัตถุประสงคในการซื้อ คือ จุดมุงหมายในการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
3. ผู มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจซื้ อ คื อ ผู ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการช ว ยให นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
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4.วิธีการซื้อ คือ ขั้นตอนหรืออุปกรณที่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรใชซื้อสินคาออนไลน
5. เวลาที่ตัดสินใจซื้อ คือ โอกาสในการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
6. ชองทางการซื้อ คือ ชองทางการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค าออนไลน หมายถึ ง กระบวนการขั้ น สุ ด ท า ยหลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตรไดพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เปนที่เรียบรอยแลว และเลือกสิ่งที่ตรงตามความ
ตองการมากที่สุด ประกอบไปดวยปจจัย ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ คือ สินคาที่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทรมีความตองการที่จะซื้อผานทางออนไลน
2. ดานราคา คือ จํานวนเงินที่นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทรตอ งจายเพื่อรับสินคา
3. ดา นช องทางการจัด จํา หน า ย คือ ชอ งทางที่ ใช เพื่ อ ซื้อ ขายสิน คา ระหวา งนั ก ศึก ษาปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรกับ
ผูขาย
4. ดานการสงเสริมการขาย คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ของรานคาออนไลน
5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง คือ การบริการที่เนนเปนรายบุคคล รานคาสามารถแนะนําสินคา
และบริ การไดตรงกับความตอ งการของนั กศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทรในแตละราย
6. ดา นการรั กษาความเป น สว นตั ว คื อ การเก็ บ รัก ษาข อมู ลส ว นบุ คคลของนั ก ศึก ษาปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรเอาไวเปนความลับโดยไมไปเปดเผยตอ
สาธารณะชน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได
พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน
1. สินคาที่ซื้อ
2. วัตถุประสงคในการซื้อ
3. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
4. วิธีการซื้อ
5. เวลาที่ตัดสินใจซื้อ
6. ชองทางการซื้อ

ตัวแปรตาม

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

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร ได แ ก นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร
2. กลุมตัวอยาง ได แก นักศึ กษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิท ยาลัยศิลปากร วิ ทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จํานวน 15,009 คน (ขอมูลจากเว็บไซต ฝายทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ณ วันที่ 6 พ.ย.59) ซึ่งเปนผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและสุม
ตัวอยางโดยใชการคํานวณสูตรของ ยามาเน (Yamane. 1973) [3] ขนาดกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อ นของขอ มูล 5% ได ขนาดตัว อย างทั้ง สิ้น 399 คน ทั้ งนี้ เพื่ อความสะดวกในการประเมิ นผล และ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน
3. เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยดําเนินการสรางโดยแบงออกเปน สวนที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวัง สนามจั นทร โดยมี ลักษณะคํ าถามปลายปด ได แก เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และรายได สวนที่ 2
ครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค า ออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่ประกอบไปดวย สินคาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ วิธี การซื้ อ เวลาที่ ตัด สิน ใจซื้อ และชอ งทางการซื้อ สว นที่ 3 ครอบคลุ มเกี่ ยวกับ การตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค า
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ออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่ประกอบ
ไปด วย ดานผลิ ตภัณฑ ด านราคา ด านช องทางการจัดจํ าหนาย ดา นการส งเสริมการขาย ดา นการใหบริ การแบบ
เจาะจง และดานการรักษาความเปนสวนตัว และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา 10.00-16.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอยาง เปนเวลา 10 วัน โดยจะเก็บขอมูลจาก
นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร มหาวิทยาลั ยศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลระหวาง 10-20 กันยายน พ.ศ. 2559
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณา จะใชอธิบายถึงลักษณะขอมูล
ทั่วไป ได แก คาความถี่ รอ ยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน ในการอธิบ าย นอกจากนี้ ผูวิ จัยใชสถิ ติเชิ ง
อางอิง หรือสถิ ติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย ไดแก คาทดสอบ t-test ในการวิเคราะหเปรียบเทีย บ
พฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น คา ออนไลน ข อง และจํ า แนกตามลัก ษณะทางประชากรศาสตร โดยใช วิ ธี ก าร
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่ทดสอบแลวพบวามีความแตกตางจึงทําการ
เปรียบเทียบรายคู
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร พบว า สวนใหญเ ปนหญิง จํานวน 224 คน คิดเปน รอยละ 56.0 มีอายุ
ต่ํากวา 20 ป จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.8 มีระดับการศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8
และมีระดับรายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 58.5
พฤติก รรมการซื้ อสิ น คา ออนไลนข องกลุม ตัว อยา ง พบว าส วนใหญ มี สิน ค าที่ ซื้อ คือ เสื้อ ผ าเครื่ อ ง
แตงกาย จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 มีวัตถุประสงคในการซื้อ คือ นําไปใชเอง จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ
58.3 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.8 มีวิธีการซื้อโดยใชคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และซื้อผาน Instagram จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 32.0
2. ข อ มู ล ด า นป จ จั ย การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จากการศึ ก ษาป จ จั ย การตั ด สิน ใจซื้ อสิ น ค า ออนไลน ข องนัก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ดานตางๆ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีปจจัยการตัดสินใจซื้อสินคา 1 ดานที่มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ดานการรักษาความเปนสวนตัว และดานที่มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ
รองลงมาคือ ดานราคา ดานการใหบริการแบบเจาะจง ดานการสงเสริมการขาย และดานชองทางการจัดจําหนา ย
ตามลําดับ
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการขาย
5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง
6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว
ภาพรวม

เพศ
X
X
ü
X
X
X
X

ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษา
อายุ
ระดับการศึกษา ระดับรายไดตอเดือน
X
X
X
X
X
X
X
X
ü
X
X
ü
X
X
X
X
X
ü
X
X
ü

หมายเหตุ: หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน X หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนไมแตกตางกัน
สมมติฐาน 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
เพศ ของนั กศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวั ง
สนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ไมแตกตางกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา เพศของนั กศึ กษาปริญญาตรี คณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัย ศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวัง สนามจัน ทร
ที่แตกตางกัน มีก ารตัดสินใจซื้อสิ นคาออนไลน แตกตางกัน ในด านชองทางการจัดจําหนาย ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05
อายุ ของนักศึ กษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลั ยศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวั ง
สนามจั นทร ที่ แ ตกต างกั น มี การตัด สิ นใจซื้อ สิ นค า ออนไลน ไม แตกตา งกัน ทั้ง ในภาพรวมและรายด า น ที่ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
ระดับการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวัง สนามจันทร ที่แตกต างกัน มีก ารตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดา น
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ระดับรายไดตอเดือนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณา
เป น รายด าน พบว า ระดั บ รายได ข องนั ก ศึ กษาปริญญาตรี คณะศึ กษาศาสตร มหาวิท ยาลั ย ศิ ลปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกันในดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการขาย และดานการรักษาความเปนสวนตัวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2

การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน

สินคา
ที่ซื้อ

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

ü
X
ü
ü
ü
X

พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษา
บุคคลที่มีสวน
วัตถุประสงค
วิธีการ ชวงเวลา ชองทาง
รวมในการ
ในการซื้อ
ซื้อ
ในการซื้อ การซื้อ
ตัดสินใจซื้อ
X
X
X
X
ü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ü
X
X
X
X
ü
X
X
X
X
ü
X
X
X
X
ü
X
X
X
X
ü

ü
หมายเหตุ: หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแตกตางกัน X หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนไมแตกตางกัน
สมมติฐาน 2 พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
สินคาที่ซื้อ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
สิน คา ที่ ซื้อ ของนัก ศึก ษาปริญญาตรี คณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลั ยศิ ลปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั งสนามจัน ทร
ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการขายและดานการใหบริการแบบเจาะจง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
วัต ถุ ป ระสงค ใ นการซื้ อ ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร
วิทยาเขตพระราชวั งสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสิน ใจซื้อสิ นคาออนไลน แตกต างกันในภาพรวม และเมื่ อ
พิจารณารายดาน พบวา วัตถุประสงคในการซื้อ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกันในดานชองทางการจัด
จํา หน า ย ด า นการส ง เสริ มการขาย ด า นการให บ ริ การแบบเจาะจงและด า นการรั ก ษาความเปน ส ว นตั ว ที่ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ในภาพรวม
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน แตกตางกันใน
ดานผลิตภัณฑ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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วิธีการซื้อ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจั นทร ที่ แ ตกต างกั น มี การตัด สิ นใจซื้อ สิ นค า ออนไลน ไม แตกตา งกัน ทั้ง ในภาพรวมและรายด า น ที่ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
ชวงเวลาในการซื้อ ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวัง สนามจันทร ที่แตกต างกัน มีก ารตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดา น
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ชองทางการซื้อ ของนักศึ กษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิท ยาลัยศิลปากร วิ ทยาเขต
พระราชวัง สนามจันทร ที่แตกต างกัน มีก ารตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งในภาพรวมและรายดา น
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจ มากที่สดุ ในขอ มีรานคาออนไลนมีสินคา
หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐปรียา ทัพมาลี (2550) [4] ไดศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 5 ปจจัย ไดแก ความสะดวกในการคนหาผลิตภัณฑ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ความทันสมัยของผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑตรงตามความตองการ ความประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ
2. ดานราคา พบว า การตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค าออนไลน ของนั กศึ กษาปริญญาตรี คณะศึก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน มากที่สุดในขอ รานคา
ออนไลนมีการเปรียบราคาของสินคาจากแหลงจําหนายอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คอทเลอร (Kotler. 2000)
[5] ไดกลาววา ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบระหวางมูลคา
(Value) ผลิ ต ภัณฑ กั บราคาสิ น ค า (Price) ผลิต ภั ณฑถ า มี มูลค า สูง กวา ราคาขายลู ก ค าก็ จ ะทํา การตั ด สิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ (สินคาหรือบริการ)
3. ดา นช อ งทางการจัด จํ าหน าย พบวา การตั ด สิน ใจซื้ อสิ นค า ออนไลนข องนั กศึ ก ษาปริ ญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสิน ใจซื้อสินคาออนไลน
มากที่สุด ในขอ รา นคา ออนไลนมีค วามสะดวกในการสั่ง ซื้อสิ นคา ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ พลากร จิรโสภณ
(2545) [6] ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การออกแบบโฮมเพจบนอิ น เทอร เ น็ ต โดยเน น ว า ผู สง สารควรคํ า นึ ง ถึ ง
องค ประกอบต า งๆ เชน หนา เริ่ มต น หรื อ เพจแรกของโฮมเพจต อ งดู แ ล วตื่ น ตาตื่ น ใจ ชวนให น าติ ด ตาม การวาง
ตําแหนงของรูปลักษณตองเนนเปนพิเศษ ตองสามารถทําใหผูที่เคยเขามาเยี่ยมเยือนกลับมาใชบริการอีก โดยรูปแบบ
ของโฮมเพจจะสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณและชื่อเสียงของหนวยงาน ซึ่งตองใชทั้งเวลาและเงินลงทุนในการจัดทํา
เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูรับสาร อกจากนั้นโฮมเพจที่ดีควรจะมีความเปนมิตรกับผูใชงาน สามารถเขามาเยี่ยม
ชมและใชงานไดโดยไมซับซอนยุงยาก
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4. ดานการสง เสริมการขาย พบว า การตัด สินใจซื้อสิ นคาออนไลนของนัก ศึกษาปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิ ทยาลัยศิลปากร วิ ทยาเขตพระราชวั งสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซื้อ สินคาออนไลน มาก
ที่สุดในขอ รานคาออนไลนมีโปรโมชั่นสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อารมสตรอง
(Armstrong. 2000) [7] ไดกลาวไววา การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ การสงเสริมการขายนอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาว และการประชาสัมพันธซึ่งกระตุนความสนใจ การสงเสริมการ
ขายแบงเปน หลากหลายประเภท เชน การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค เปนกิจกรรมที่ทําเพื่อลูกคาเปาหมายที่เปน
ผูบริโภคเปนหลัก เชน การแจกสินคาตัวอยาง หรือการลดราคาสินคา
5. ดานการใหบริการแบบเจาะจง พบว า การตั ดสินใจซื้อ สินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสิน ใจซื้อสินคาออนไลน
มากที่สุดในขอ รานคาออนไลนมีการสรางความประทับใจใหกับลูกคาในวันพิเศษ เชน มีสวนลดพิเศษใหสําหรับวัน
เกิด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐดนัย แกวหานาม (2557) [8] ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาจากอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาจากอินเตอรเน็ตของผูบริโภคใหแตกตางกันมากที่สุด และการใหสวนลดตางๆ นั้นมีสวนอยาง
มากกับการกระตุนใหผูบริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการไดงายขึ้น
6. ดานการรักษาความเปนสวนตัว พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีระดับการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน มาก
ที่สุดในขอ รานคาออนไลนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รมิดา เที่ยงสืบสาย
(2555) [9] ไดศึกษา พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
วิจัยพบวา รานขายสินคาออนไลน ควรมีการการพัฒนาระบบการซื้อสินคาและบริการ เพิ่มความรัดกุมในเรื่องการ
ชําระเงินเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับผูบริโภคในการชําระเงินคาสินคาและบริการ
7. เพศ ของนั กศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวั ง
สนามจันทร ที่ แตกตางกัน มี การตัดสินใจซื้ อสินคาออนไลน แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย ทั้งนี้เพศ
หญิงกับเพศชายมีความแตกตางกันทั้งในดานสรีระ สภาพทางอารมณ ความคิด และพฤติกรรมตางๆ เพศชายมักจะ
มีความถนัดและเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีมากกวาเพศหญิง จึงทําให ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน ในดานความ
สะดวกในการสั่ง ซื้ อ สิน ค า หรื อลั ก ษณะเว็ป ไซต ที่ ใ ชง านง า ย จึ ง ทํา ให เพศที่แ ตกตา งกัน มี การตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค า
ออนไลน แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย
8. อายุ และระดับการศึกษา ของนั กศึกษาปริญญาตรี คณะศึก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัยศิ ลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อายุและระดับ
การศึก ษา เปนตัว กําหนดหรือ เปนสิ่ งที่บง บอกเกี่ยวกั บความมีประสบการณ และมุม มองในเรื่อ งตางๆ ของบุคคล
แตเนื่องดวยชวงอายุ และระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง อยูในชวงที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหมีการตัดสินใจซื้อสินคา
ออนไลน ไมแตกตางกัน
9. ระดับรายไดตอเดือน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวั ง สนามจัน ทร ที่ แ ตกต า งกั น มีก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ออนไลน แตกต า งกั น ในด า นช อ งทางการจั ด
จําหนาย ดานการสงเสริมการขาย และดานการรักษาความเปนสวนตัว ทั้งนี้ระดับรายไดตอเดือน เปนตัวแปรที่สําคัญ
ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น คา ออนไลน เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาที่ มี รายได น อยมั ก ต อ งการสิ น ค า ออนไลน ที่ มี ราคาต่ํ า กว า
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ทอ งตลาด หรื อ หาสิ น คา ที่ มี การจั ดโปรโมชั่ น ลด แลกแจกแถม ส วนนั ก ศึก ษาที่ มี รายได ตอ เดื อนมากกว า จะให
ความสําคัญกับวิธีการใชงานของเซ็ปไซต หรือวิธีการสั่งซื้อที่งายและสะดวก รวมถึงระบบความปลอดภัยของเว็ปไซต
ที่มีความนาเชื่อถือ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรมีการพัฒนาเพิ่มสิ นคาในการจั ด
จําหนายใหมีความหลากหลาย คัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพ และควรมีรายละเอียดของสินคาอยางครบถวน ทั้งรูปภาพ
และคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑ
2. ดานราคา ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรหาสินคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
รวมถึงราคาที่ควรจะต่ํากวาทองตลาด และทางผูประกอบการควรมีการเปรียบเทียบราคาสินคาจากแหลงจําหนาย
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรพัฒนารูปแบบการใช
งานให เ หมาะสมกั บผู ใ ช เว็ บไซตค วรจะมี วิธี ก ารใช งาน และขั้น ตอนในการสั่ง ซื้ อสิ น ค าที่ สะดวกและงา ยตอ ผู ใ ช
รวมถึงเว็ปไซตควรมีชื่อที่จดจํางาย เพื่อสะดวกตอการจดจําของผูใช
4. ดานการสงเสริมการขาย ทางผูประกอบกิจการขายสินคาออนไลน ควรมีการจัดการประชาสัมพันธ
รานผานสื่อออนไลนตางๆ รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่น สงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม อยูอยางสม่ําเสมอ
5. ดานการให บริการแบบเจาะจง ทางผูประกอบกิจการขายสินค าออนไลน ควรมีการลงทะเบีย น
ผูใชและเก็บขอมูลตางๆ ของผูใช เชน วันเกิด เพื่อนํามาใชในการบริการลูกคาเชน การจัดสวนลดพิเศษใหสําหรับวัน
เกิด รวมไปถึงการใหคําแนะนําตางๆ และการแกไขปญหาการใชงานใหลูกคาในแตละราย
6. ดา นการรั ก ษาความเป นส ว นตั ว ทางผู ประกอบกิจ การขายสิน ค าออนไลน ควรเลื อ กใช ระบบ
รานคาออนไลนที่มีความนาเชื่อถือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน เพื่อรักษาขอมูลสวนตัวของทางรานคา
และผูใชงาน
เอกสารอางอิง
ณัฐดนัย แกวหานาม. (2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาจากอินเทอรเน็ตของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร.
ณัฐปรียา ทัพมาลี. (2550). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พลากร จิรโสภณ. (2545). เทคนิคการออกแบบโฮมเพจบนอินเทอรเน็ต.
รมิดา เที่ยงสืบสาย. (2555). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการทางอินเตอรเน็ตของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม
Armstrong, Michael (2000). Strategic Human Resource Management. London: Kogan Page Ltp.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

120

24 มีนาคม 2560

Caritasmo. (2016). E-Commerce สรางโอกาส ขยายตลาดสรางมูลคาและรายไดใหกับธุรกิจ. สืบคนเมื่อ 21
ตุลาคม 2559, จาก URL: http://www.caritasmo.org/date/2015/09/.
Kotler, P. (2000). Marketing Management: Analyzing Consumer Marketing and Buyer Behavior (The
Millennium). New Jersey: Prentice Hall.
Positioningmag. (2016). เจาะ 10 เทรนดอี คอมเมิร ซไทย ป 2015 ถึงยุค ทองของโมบายล. สืบ คน เมื่ อ20
ตุลาคม 2559, จาก URL: http://positioningmag.com/58967.
Yamane, Taro (1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed., New York: Harper and Row Publication.

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

121

24 มีนาคม 2560

NBUS013: แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง
อยุธยา จากัด
WORK MOTIVATIONAL PERFORMANCE OF EMPLOYEE AT PANASONIC
MANUFACTURING COMPANY
รพรชัย อุทยารักษ์ 1 ดร.วัชระ คาเขียว 2
1
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด 2) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด 3) เสนอแนวทางการจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนู แฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปปฏิบัติได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
พนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ปี 2559 จานวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test
และเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ปัจจัยโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลาดับดังนี้ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ทาน่าสนใจ ด้านการเจริญเติบโต และด้าน
โอกาสและความก้าวหน้า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง
อยุธยา จากัด ในส่วนปัจจัยค้าจุน โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลาดับดังนี้ ด้านความมั่นคงของงาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
พนักงานที่มีเพศ เงินเดือน ระดับการศึกษา และตาแหน่งต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในเรื่องปัจจั ยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ทางานต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในเรื่องปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท พานาโซนิ ค แมนู แ ฟคเจอริ่ ง อยุ ธ ยา จ ากั ด ไม่ ต่ า งกั น ส่ ว นต าแหน่ ง และ
ประสบการณ์ทางานต่างกันจะมีแรงจูงใจในส่วนปัจจัยค้าจุนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค
แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพนักงานที่มีเพศ อายุ เงินเดือน
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในเรื่องปัจจัยค้าจุนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: แรงจูงใจการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุน
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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.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสภาพปัจจุบันสัง คมโลกอยู่ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้ น
มากมาย ความเจริญก้าวหน้าและความถดถอยสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในแต่ละประเทศ การดารงชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละประเทศก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน วิถีชีวิตของคนในโลกเกิดการแข่งขันกัน
เพื่อความอยู่รอด ทุกประเทศต้องหาแนวทางและการบริหารงานเพื่อปากท้องของคนในชาติ สิ่งบอกเหตุในการพัฒนา
ของแต่ละประเทศในโลก การทางานของประชาชน ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีการประกอบอาชีพทางาน
ย่อมส่งผลดีในการเจริญเติบโตของประเทศนั้นๆ จึงพูดได้ว่าการทางานมีความสาคัญมาก เมื่อทราบเช่นนี้ในทุก
ประเทศทุกองค์กรทุกหน่วยงานไม่ว่าเป็นการบริหารของส่วนภาครัฐบาลหรือส่วนภาคเอกชนการบริหารงานสาคัญ
ทั้งสิ้น เช่น หน่วยงานของภาครัฐงานต่างๆ ที่ต้องให้การบริการประชาชนของประเทศ หากทาได้ดีก็ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553: 15) บริษัทพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้ง
บริษัทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยช่วงแรก ใช้ชื่อว่า National ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น มัตสุชิตะ และปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
พานาโซนิค ในประเทศไทยมีโรงงาน 12 โรงงาน บริษัทขาย 5 บริษัท บริษัทวิจัยและพัฒนา 1 โรงงาน บริษัทผู้ถือหุ้น
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4 บริษัท มีพนักงานประมาณ 18,000 คน ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาการลาออกของพนักงาน
โดยอัตราเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ ยละ 2-3 จากข้อมูลของแผนกทรัพยากรบุคคล ส่งผลทาให้ต้องมีการสรรหาว่าจ้าง ซึ่งปัญหาอีก
อย่างหนึ่งคือการสรรหาค่อนข้างยากเพราะว่าจังหวัดอยุธยาอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและในอยุธยามีโรงงานเป็นจานวน
มากทาให้ต้องแข่งขันกันในการรับพนักงาน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา จึงไม่ควรเพิกเฉยหรือไม่ให้ความสนใจ
ต่อปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ได้รับเงินเดือน สวัสดิการตลอดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานก็ยังเป็นส่งสาคัญที่จะทาให้
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นในการทางานอันประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน
สวัสดิการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จของงานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบริษัทจะประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ได้ดี จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทางานอยู่ในองค์กรให้
ยาวนานที่สุด โดยจาเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง
อยุธยา จากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟค
เจอริ่ง อยุธยา จากัด พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางจูงใจที่ส่งผลต่อการทางานของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอ
ริ่ง อยุธยา จากัด
นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดศัพท์ที่มีขอบเขตและความหมายเฉพาะไว้ดังนี้
บริษัท หมายถึง บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด และให้หมายรวมถึง ประธานบริษัท
ผู้ทาการแทนบริษัท และผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจให้ทาการแทน
พนักงานบริษัท หมายถึง บุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ทางานในกิจการของบริษัทและได้รับค่าจ้างตาม
บัญชีการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างของบริษัท เป็นรายชั่วโมง หรือรายเดือน ตามตาแหน่งและลักษณะงานของบริษัท พา
นาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด
ปัจจัยด้านกระตุ้น (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน ( job satisfaction)
ปัจจัยด้านค้าจุน( Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงทางานอยู่และยังรักษาเขาไว้
ไม่ให้ออกจากงานเมื่อไม่ได้จัดให้พนักงาน เขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทางาน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
1. ได้ศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง
อยุธยา จากัด เพื่อเข้าใจและนาไปปรับปรุงการบริหารงานในองค์กร
2. ได้ทราบถึงแรงจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟค
เจอริ่ง อยุธยา จากัด เพื่อนาไปปรับปรุงการบริหารงานในองค์กร
3. ได้เสนอแนะแนวทางจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง
อยุธยา จากัด เพื่อนาไปปรับปรุงการบริหารงานในองค์กร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.สถานภาพสมรส
5. ระดับการศึกษา
6. ตาแหน่งงาน
7. ประสบการณ์ทางาน

ปัจจัยจูงใจ(Motivation Factor)
1. การสัมฤทธิ์ผลของงาน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงานที่เหมาะสม
4. ความรับผิดชอบในงาน
5. มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า
6. การเจริญเติบโตในองค์กร
ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor)
1. มีนโยบายและการบริหารงาน
2. มีการสอนงานอย่างเหมาะสม
3. สภาพแวดล้อมในการทางาน
4. สัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างาน
5. ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. ไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัว
7. มีหน้าที่การทางานที่เหมาะสม
8. ความมั่นคงของงาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
พนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีแรงจูงในการ
ปฏิบัติงาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาที่ผู้วิจยั มุ่งเน้นศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท
พานาโซนิค อยุธยา จากัดโดยใช้ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Fredrich Herzerg เป็นกรอบสาหรับการศึกษาในครั้งนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด มีจานวน
ทั้งสิ้น 1236 คน (บัญชีสรุปยอดจานวนพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ประจาเดือน ณ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท พานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากั ดได้
จากการเปิดตารางการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ .05
และได้คานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานตามสัดส่วนของบุคลากรที่มี ได้จานวน 297 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพสมรสระดับการศึกษา
ตาแหน่งงานประสบการณ์ทางาน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) ได้แก่ การสัมฤทธิ์ผลของงานการยอมรับนับถือจากผู้อื่นลักษณะ
งานที่เหมาะสมความรับผิดชอบในงานมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าการเจริญเติบโตในองค์กร
ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) ได้แก่ มีนโยบายและการบริหารงานมีการสอนงานอย่าง
เหมาะสมสภาพแวดล้อมในการทางานสัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมไม่กระทบต่อชีวิต
ส่วนตัวมีหน้าที่การทางานที่เหมาะสมความมั่นคงของงาน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อที่ ใช้ สาหรั บ การวิ จัย ในครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปิ ดและ
ปลายเปิดเพื่อสอบถามถึงแรงจูงใจโดยที่ส่งผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัทพานาโซนิค อยุธยา จากัด โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานและประสบการณ์ทางาน โดยเป็นคาถาม
ปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค
แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจปัจจัยค้าจุน 14 หัวข้อ ได้แก่ 1) การสัมฤทธิ์ผลของงาน 2) การ
ยอมรับนับถือจากผู้อื่น 3) ลักษณะงานที่เหมาะสม 4) ความรับผิดชอบในงาน 5) มีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า 6 การ
เจริญเติบโตในองค์กร 7) มีนโยบายและการบริหารงาน 8 )มีการสอนงานอย่างเหมาะสม 9) สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน 10) สัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างาน 11) ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 12) ไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัว 13)
มีหน้าที่การทางานที่เหมาะสม และ 14) ความมั่นคงของงาน
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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
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลความหมาย
ดังนั้น ในแต่ละระดับสามารถแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ยออกได้เป็น 5 ระดับ ได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า มีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะในการน างานวิ จั ย ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ซึ่งมีลักษณะคาถามปลายเปิด (Open-ended question)
จานวน 2 ข้อ
การจัดทาข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามคืนกลับมาแล้วผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดาเนินการ ต่อไปนี้ ได้แก่
1. กาหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2. ทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขออนุญาตจากผู้จัดการทั่วไป บริษัท
พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัดเพื่อขอนุญาติเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3. ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้กาหนดไว้ ด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับมาจานวน 297 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100
4. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของแบบสอบถาม ที่ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว น ามาประมวลผลด้ ว ยโปรแกรม
Computer สาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้สถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (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
ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้สถิติ F test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธี ของเชฟเฟ
(Scheffe’s method)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา
จากัด สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ผลการศึก ษาวิเคราะห์ปัจจัย ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวนทั้งสิ้น 297 คน ส่ วนใหญ่ เป็น เพศหญิง มีอ ายุตั้ง แต่ 36-50 ปี รอวุ ฒิการศึกษา ปวช./ปวส./อนุ ปริญญา
สถานภาพสมรส สมรส รายได้ต่อเดือน10,001-15,000 บาท ระดับตาแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ประสบการณ์
ทางาน 6-10 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับของแรงจูงใจของพนักงานบริษัทพานาโซนิค อยุธยา จากัด
ปัจจัยจูงใจ พบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง
อยุธยา จากัด
1. ด้านการสั ม ฤทธิ์ ผลของงาน โดยภาพรวมพบว่ า มี ความคิ ดเห็นของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ การ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัดด้านสัมฤทธิ์ผลของงาน พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65
2. ด้านการยอมรับนับถือจากผู้อื่น โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัดด้านการปฏิบัติการโดยภาพรวมพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65
3. ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัดด้านลักษณะงานที่เหมาะสม พบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
ปัจจัยค้าจุน พบว่า ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอ
ริ่งอยุธยา จากัด
1. ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน โดยภาพรวมพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิ บัติงาน ของ
พนักงานบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
2. ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม โดยภาพรวมพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ด้านลักษณะงานที่เหมาะสมพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานโดยภาพรวมพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จากัด ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่พบว่าระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง
ในด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนทั้ง 2 ด้าน โดยรวมอยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัทพานาโซนิคแมนูแฟค
เจอริ่งได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าจากประชาชนโดยทั่วไปมาอย่างยาวนาน การบริหารงานในแตะ
ละหัวข้อค่อนข้างได้รับผลตอบรับไปในทางที่ดี ในอนาคตตลาดการผลิตยังมีแนวโน้มที่จะเจริญก้าวหน้า พนักงานของ
บริษัทได้มีการเลื่อนตาแหน่งปรับค่าจ้างและสวัสดิการในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องตลอดจนพนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายของแต่ละหน่วยงานโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดังแนวคิดของ FredrichHerzergซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก แหลมภู่ (2558: บทคัดย่อ) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจากัด (มหาชน)มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี ทองอยู่ (2556: บทคัดย่อ)ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท เคทีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด (มหาชน)พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา คามาก (2555: บทคัดย่อ) แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ เอี่ยมสะอาด. (2553) แรงจูงใจในการทางานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จากัด อาเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่าแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
2. ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันสมมุติฐาน
เพื่อการทดสอบใช้สถิติ t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova) มีระดับนัยสาคัญดังนี้ ลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่ต่างกันจะมีปัจจัยด้านการทางาน ด้านการได้รับยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม
ด้านความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน ส่วน เพศ ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในด้านโอกาสและความเจริญก้าวหน้า
ด้านการเจริญเติบโตแตกต่างกันและในภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจในด้านความสาเร็จในการ
ทางาน ด้า นได้ รับ การยอมรับ นับถื อ ด้านลักษณะงานที่เ หมาะสม ด้ านความรับ ผิด ชอบ ด้า นโอกาสและความ
เจริญก้าวหน้า ด้านการเจริญที่ไม่แตกต่างกัน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เงินเดือน ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านการยอมรับนับถือและด้าน
การเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกัน ส่วนเงินเดือนที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านลักษณะ
งานที่ เ หมาะสม ด้ า นความรับ ผิ ดชอบ ด้ านโอกาสและความก้า วหน้ า แตกต่ า งกั นอย่ างมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านความสาเร็จในการ
ทางานและด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่เหมาะสม ด้านความรับผิดชอบด้านโอกาสและความ
เจริญก้าวหน้า ด้านการเจริญที่ไม่แตกต่างกัน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านโอกาสและความเจริญก้าวหน้า และด้านการเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้าน
การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่เหมาะสมที่แตกต่างกันและ
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ตาแหน่งงาน ที่แตกต่างกันจะมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมละด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับตาแหน่ง ที่แตกต่างกันและในด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ ที่แตกต่ างกันจะมีปัจจัยด้านการปกครองบังคับ
บัญชาไม่แตกต่างกัน ส่วนประสบการณ์การทางาน ที่แตกต่างกันและในด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
1. สมมุติฐานเพื่อการทดสอบใช้สถิติการเปรียบเทียบรายคู่ (Multiple Comparisons)
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยจูงใจด้านความสาเร็จในการทางาน โดยเปรียบเทียบตามเงินเดือน โดย
ทดสอบ Scheffe พบว่า กลุ่มเงินเดือนต่ากว่า 10,001-20,000 บาท มีปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันกับกลุ่มเงินเดื อน
20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.65
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบตาม
ระดับการศึกษา โดยทดสอบ Scheffe พบว่า กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันกับ
กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.47
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา
โดยทดสอบ Scheffe พบว่า กลุ่มสภาพโสด มีปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันกับกลุ่มสถานภาพสมรส อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอ
ริ่ง อยุธยา จากัด นั้น ผู้ศึกษาใคร่ขอเสนอแนวทางเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้า ควรจัดให้มีโครงสร้างการปรับตาแหน่งให้มีเพดานที่กว้าง ไม่
ตันในทุกตาแหน่ง และควรประเมินผลอย่างยุติธรรม มีข้อกาหนดที่ชัดเจน พนักงานทราบถึงรายละเอียดของการ
ประเมินผล
2. ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ควรจั ด ให้ มี ก ารปรั บ เงิ น ค่ า ต าแหน่ ง เบี้ ย ขยั น ค่ า อาหาร ค่ า รถ ค่ า
รักษาพยาบาล ค่ากะให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการและพนักงานสานักงาน ให้มีมากขึ้นไม่ห่างจากระดับหัวหน้า
งานมากนัก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานกับพนักงานที่มีจานวนสัดส่วนมากในบริษัท
3. ตาแหน่งงาน ควรปรับโครงสร้างเงินทักษะ ของหน่วยงานวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้น เพื่อสามารถแข่งกับตลาดภายนอกได้ เพราะจะทาให้พนักงานดังกล่าวมีใจรักในองค์กร และจะทาให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และไม่เกิดปัญหาการลาออกที่เกิดขึ้นทุกปี
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค แมนูแฟคเจอ
ริ่ง อยุธยา จากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพนักงานของบริษัทพานาโซนิค ในกลุ่มโรงงานอีก 10 โรงงาน
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NBUS014: ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
AFFECTING FACTORS TOWARD TAX COLLECTION OF KHLONG SAM SUB-DISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION KHLONG LUANG DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE
รัตติกาล โสวะภาส 1 ดร.พงษศักดิ์ เพชรสถิตย 2
1
นักศึกษา คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ 3) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อปรับใชในอนาคต กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา ไดแก ประชาชนที่ยื่นแบบชําระภาษีและมีชื่อปรากฏในบัญชีผูแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน,
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายประจําป 2558 เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จํา นวน 346 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุ มตัวอยางโดยใชตาราง เครจซีแ ละมอรแกน (Krejcie; & Morgan.
1970) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, เปรียบเทียบการทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุตั้งแต 41-50 ป มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึ ก ษาปริ ญญาตรี ประสบการณ ก ารทํ า งานตั้ ง แต 4-5 ป และมี รายไดเ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น 10,001-20,000 บาท
2) ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ปจจัยที่มีระดับสูงสุดคือ ปจจัยดานการสื่อสารการประชาสัมพันธและการบริการ รองลงมาคือ ปจจัย
ดานการจัดเก็บภาษี ปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษี และปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการ
เสียภาษี ตามลําดับ และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการ
จัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม โดยจําแนกตามอายุและรายไดเฉลี่ย พบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
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 SubDistrict 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 SubDistrict 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 ttest 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 การอนุรักษสิ่งแวดลอม ศึกษาอนามัยและการปองกันโรคติดตอ การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งภารกิจเหลานี้
ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา จึงมีผลทําใหตองมีทรัพยากรในการบริหารหรืองบประมาณมากยิ่งขึ้นตลอดเวลาดวย
การขยายรายไดขององคการบริหารสวนตําบล จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจ
และรายจายเพิ่มขึ้น (แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น. 2545: 1-5)
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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 74 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจและบทบาทในการหารายไดเปนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่มาแหงรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดแก พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่, พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน, พระราชบัญญัติภาษีปาย, อากรฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดมาจากการฆาสัตว ความสามารถในการจัดเก็บรายไดถือ
เปนมาตรฐานที่สําคัญอยางยิ่งที่จะสามารถผลักดันใหองคการบริหารสวนตําบลพึ่งตนเองได ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีที่ดี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดรายได
ที่จะนําไปพัฒนาทองถิ่นใหไดมากที่สุด เพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากสวนกลาง สรางเอกภาพความมั่นคงในการ
ปกครองตนเองตามหลักกระจายอํานาจ (กรมการปกครอง. 2542: 234)
องค ก ารบริ หารส วนตํ า บลคลองสาม อํ า เภอคลองหลวง จัง หวั ดปทุ ม ธานี มีเ ขตพื้น ที่ ก ารปกครอง 48
ตารางกิโลเมตร หรือ 30,000 ไร มีระบบในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีทดี่ ี และสอดคลองกับภารกิจ อํานาจหนาที่ของ
องค การบริห ารส วนตํา บล มีค วามชั ดเจนในการรับ ผิด ชอบตอ ภาษีที่ จัดเก็บ ที่ดี และมี ความพร อมด านบุค ลากรที่
ชวยกันทําหนาที่รับผิดชอบในดานการจัดเก็บภาษีหรือรายไดดังกลาว แตก็ยังคงประสบกับปญหาหลายดาน ไดแก
ปญหาดานประชาชนขาดการมีสวนรวมในการดําเนินการและขาดความรูในเรื่องของการชําระภาษีดานตางๆ สงผล
ใหมีการจัดเก็บภาษีไดลาชาเกินระยะที่กําหนด ไมเปนปจจุบัน ผลที่ตามมา คือ ผูเสียภาษีตองเสียเงินเพิ่ม (คาปรับ),
ปญหาดานขอมูลในการบริหารการจัดเก็ บภาษีหรื อขอมู ลภาษีไมค รบถ วน, ป ญหารายไดจากการจัดเก็บภาษีไ ม
สม่ําเสมอ โดยโครงสรางรายไดในชวงระยะเวลา 3 ป ยอนหลัง ซึ่งไดแก ปงบประมาณ 2556, 2557 และ 2558 พบวา
รายไดที่จัดเก็บเองของทองถิ่นนั้นสวนใหญมาจาก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินเปนภาษีที่
จัด เก็บ จากสิ่ ง ปลูก สรา งหรือ อาคารพาณิ ช ยต า งๆ หากพื้ น ที่ท อ งถิ่น ใดมีลัก ษณะเปน พื้ น ที่เ ศรษฐกิ จหรื อ มีสถาน
ประกอบการเปนจํานวนมาก ทองถิ่นนั้นก็มักจะสามารถที่จะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไดมากเชนเดียวกัน โดย
โครงสรางรายไดขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม จากการรวบรวมสถิติของกรมการปกครองสวนทองถิ่น ในป
พ.ศ. 2556-2558 สามารถพิจารณาไดจากตารางดังนี้
ตาราง 1 รายไดการจัดเก็บขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม จําแนกตามปงบประมาณ
รายไดจัดเก็บเองแตละประเภท
องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม
ก. หมวดภาษีอากร
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) ภาษีบํารุงทองที่
(3) ภาษีปาย
ข. หมวดคาธรรมเนียม
ค. สาธารณูปโภค/พาณิชย
ง. หมวดรายไดอื่นๆ
รวมรายไดจัดเก็บเอง

2556

รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง (บาท)
2557

6,325,560.83
5,133,143.00
200,887.83
991,530.00
2,659,183.90
6,945,360.00
3,085,639.99
19,015,744.72

7,316,455.91
6,072,127.00
244,011.91
1,000,317.00
2,746,921.86
7,059,920.00
2,642,439.04
19,765,736.81

2558
6,842,487.83
5,535,200.00
309,939.83
997,348.00
3,898,746.13
7,040,250.00
1,504,687.99
19,286,171.95
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หากเปรี ยบเทีย บสั ดสว นร อยละของการเพิ่ม /ลด รายไดที่ ทอ งถิ่น จัด เก็บ เอง จํ านวน 3 ป ย อนหลัง คื อ
ตั้งแตปงบประมาณ 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
เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง พบวามีรายไดที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นไมสม่ําเสมอ
สะทอนใหเห็นวา ในภาพรวมของการจัดเก็ บภาษีข ององคก ารบริหารสวนตํา บลคลองสามประสบความ
สําเร็จเทาที่ควร แตก็ยังไมสม่ําเสมอในแตละป ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาในฐานะที่เปนประชากรที่อาศัย และเสียภาษีอยูใน
พื้นที่ตําบลคลองสาม จึงมีความสนใจและตองการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทําการศึกษาการจัดเก็บภาษี และปจจัยที่สงผลตอ
การจั ดเก็ บภาษี ขององคก ารบริหารสวนตําบลคลองสาม เพื่ อทราบขอ มูลที่เ ปนประโยชนต อการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีของขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และนําไปพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นิยามศัพทเฉพาะ
ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี หมายถึง เหตุอั นเปน ทางใหเกิ ดผลตอการจัด เก็บภาษีขององคการบริห ารสว นตํา บลคลองสาม อํ าเภอ
คลองหลวง จั งหวัด ปทุ มธานี ซึ่ง ประกอบดว ย ความสั มพั นธ ของป จจั ยส วนบุค คลของผูเ สีย ภาษี และป จจั ยด า น
หลัก เกณฑแ ละการบริก าร ซึ่งประกอบดว ย 1) ป จจั ยดา นความรูเกี่ ยวกั บกฎระเบี ยบ หลัก เกณฑก ารเสีย ภาษี 2)
ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี 3) ปจจัยดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธและการบริการ และ 4) ปจจัยดานเอกสารการ
ยื่นแบบภาษี
ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล บุคคลที่ยื่นแบบชําระภาษีและมีชื่อปรากฏใน
บัญชีผูแจงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ผูเสียภาษี หมายถึง บุคคลที่ยื่นแบบชําระภาษีและมีชื่อปรากฏในบัญชีผูแจงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
การจัดเก็บภาษี หมายถึง การจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง
เพื่อเปน รายได ในการพัฒนาท องถิ่นของตนเอง โดยไมตอ งนําสง รัฐบาล จัดเก็ บไดเท าใดให เปนรายไดขององคก ร
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ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งในการจัดทําสารนิพนธนี้ จําแนกเปน 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2) ภาษีบํารุงทองที่ และ 3)
ภาษีปาย
องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม หมายถึง หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น
ภายใตนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตํา บล พ.ศ. 2537 ซึ่ งกําหนดใหอ งคการบริหารสวนตํ าบลมีฐ านะเปนนิติบุ คคล มี อํานาจหนาที่ ในการ
พัฒนาตําบลในดานตางๆ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวไดดวยตนเอง ในที่นี้ หมายถึง องคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัย ที่มีความสําคัญและสงผลตอ ประสิทธิภ าพการจัด เก็บภาษี ขององคก ารบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. ทําใหทราบขอเสนอแนะและแนวทางเพื่อนําไปใชในการวางแผน และการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม
ในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ จากการที่ผูวิจัย ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลต อการจัดเก็บภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
มา 4 ประเด็นหลัก อันประกอบดวย 1) แนวคิด ทฤษฎีดานการจัดเก็บภาษี 2) แนวคิด ดานการกระจายอํานาจการ
ปกครองสูทองถิ่น 3) บริบทขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม และ 4) แนวคิด ทฤษฎีดานการติดตอสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธและการบริการ
จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อใหเขากับบริบทขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมสี่ดาน คือ ดานความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี ดาน
การจัดเก็บภาษี ดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธและการบริการ และดานเอกสารการยื่นแบบภาษี แลวมาสรุปเปน
กรอบแนวคิดใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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ปจจัยสวนบุคคล (ผูเสียภาษี)
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ประสบการณการทํางาน
6. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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ปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
ปจจัยดานหลักเกณฑและการบริการ
1. ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ
การเสียภาษี
2. ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี
3. ปจจัยดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธ
และการบริการ
4. ปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษี
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
ผูเสี ยภาษีขององคก ารบริห ารส วนตํ าบลคลองสาม อํา เภอคลองหลวง จัง หวั ดปทุ มธานี ที่มีป จจัย สว น
บุคคลตางกัน สงผลตอการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่ยื่นแบบชําระภาษีและมีชื่อปรากฏใน
บัญชีผูแจ งรายการ เพื่ อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํา รุงทองที่ และภาษีปา ย ประจําป 2558 เฉพาะองคการ
บริ หารส วนตํา บลคลองสาม จํา นวน 3,160 คน (องคก ารบริ หารส วนตํา บลคลองสาม อํ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด
ปทุมธานี, รายงานขอมูลผูเสียภาษี ประจําป พ.ศ. 2558 งานพัฒนารายได, กองคลัง. 2558)
2. กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ยื่นแบบชําระภาษีและมีชื่อปรากฏใน
บัญชีผูแจงรายการ เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ประจําป 2558 ที่มาใชบริการเสีย
ภาษีของเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม กําหนดกลุมตัวอยาง (Samples Size) โดยการเปดตารางสําเร็จของ
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 346 คน
3. วิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน
346 คน โดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนที่ยื่นแบบชําระภาษีและมีชื่อปรากฏในบัญชีผูแจงรายการ เพื่อ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายของเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
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การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึ้นมา โดยทําการศึกษาจากวัตถุประสงคการ
วิจัย (Objectives) และกรอบแนวคิดการวิจัย (Conception Framework) รวมทั้งจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของของ
ผูอื่น นํามาเปนแนวทางในการสร างคํา ถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งลักษณะของแบบสอบถามจะมี
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) และ
แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) โดยแบงคําถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูเสียภาษีที่มาเสียภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน และระดับรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปจจั ยที่มีผลตอ การจั ดเก็ บภาษี บํารุ งทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ
หลักเกณฑการเสียภาษี 2) ดานการจัดเก็บภาษี 3) ดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธและการบริการ และ 4) ดาน
เอกสารการยื่นแบบภาษี 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 โดยการหาคาเฉลี่ย ทั้งในภาพรวม รายดานและเปนรายขอ โดยใชสูตรการ
คํานวณชวงกวางของอันตรภาคชั้น (Range) ของ เบสท (Best. 1981) ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ

= 5 - 1 = 0.80
5
เกณฑในการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถามมีความหมายปรากฏแตละระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีมาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีนอยที่สุด
อันตรภาคชั้น (Range) =
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองสาม ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Questionnaire)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
นําเรียนนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัยและแจกแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ทํา การแจกแบบสอบถามด วยตนเองไปยัง กลุ มตั วอยา ง โดยรับ แบบสอบถามกลับ คืน ทั้ง 356
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
4. ตรวจสอบความครบถ ว นสมบู รณ ข องแบบสอบถาม แล วนํ า ไปวิ เ คราะห ขอ มู ลดว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ภายหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามไดครบตามจํานวนแลว ผูศึกษาจะไดนําแบบสอบถาม
ทุกฉบับ มาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
2. สถิ ติเ ชิง อนุ มาน (Inferential Statistics) ใชใ นการวิเ คราะหค วามแตกตา งระหวา งระดั บ
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 และระดับรายไดเฉลี่ย ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม ผู วิจัยวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดีย ว
(One-Way Analysis of Variance) และกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05 กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธี ของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลปจ จัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุ มตัวอยา งสวนใหญเปนเพศเปน เพศชาย
มีอายุตั้งแต 41-50 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณการทํางานตั้งแต 4-5 ป และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท
2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม
พบวา ภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีระดับปจจัยที่สงผลสูงสุด คือ
ปจจัยดานการสื่อสารการประชาสัมพันธและการบริการ รองลงมาคือ ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี ปจจัยดานเอกสาร
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การยื่ น แบบภาษี และป จจั ย ดา นกฎระเบีย บภาษี หลั กเกณฑ การเสี ย ภาษี ตามลํ า ดับ เมื่ อ พิจ ารณาเป นรายด า น
ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ดานปจ จัย ดา นความรู เกี่ ยวกับ กฎระเบี ยบ หลัก เกณฑ การเสียภาษี ของผู เสี ยภาษี ภาพรวม
อยูในระดับนอย เมื่อวิเคราะหเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย 3 อันดับ คือ ความรูในขั้นตอน
วิธีการยื่นภาษีของผูเสียภาษี รองลงมาคือ ความรูในดานการขอผอนชําระภาษี เงินเพิ่ม การอุทธรณภาษี การขอคืน
เงินคาภาษี และบทกําหนดโทษ ของผูเสียภาษี และความรูถึงรายการทรัพยสินที่จะตองชําระภาษี ของผูเสียภาษี สวน
ขอที่สงผลนอยที่สุดคือ ความรูดานแบบฟอรมที่ใชประกอบการยื่น และความรูเรื่องกําหนดระยะเวลาในการเสียภาษี
ของผูเสียภาษี
2.2 ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม
ภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อวิเคราะหเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย 3
อันดับ คือ จัดใหมีการออกบริการรับชําระภาษี นอกสํานักงาน รองลงมาคือ จัดใหมีการออกบริการรับชําระภาษีนอก
สํานักงาน สวนขอที่สงผลนอยที่สุดคือ การจัดเก็บภาษีที่ถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ
2.3 ดานปจจัยดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และการบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม สูผูเสียภาษี
ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่ อวิเคราะหเ ปนรายขอเรี ยงลําดั บจากข อที่มีค าเฉลี่ย มากไป
นอย 3 อันดับ คือ การออกหนวยประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบกอนมีการชําระภาษีดวยชวงเวลาที่เหมาะสม
รองลงมาคือ การแจงขาวประชาสัมพันธดวยเสียงตามสายและการจัดทําแผนพับ โปสเตอร เชิญชวน เพื่อใหไปชําระ
ภาษี สวนขอที่สงผลนอยที่สุดคือ เจาหนาที่รับชําระภาษีมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไม
รับประโยชนในทางมิชอบ
2.4 ดานปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษี
ภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อวิเคราะหเปนรายขอเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย 3
อันดับ คือ เอกสารที่ใชยื่นแบบภาษีมีความเขาใจงาย ไมซับซอน รองลงมาคือ เอกสารที่ใชยื่นเสียภาษี ในการกรอก
ขอมูลไมมาก สวนขอที่สงผลนอยที่สุดคือ มีการจัดทําแผนผังทางเดินเอกสารไวอยางชัดเจน เขาใจงาย
จากผลการศึกษาจึงทําใหทราบวาปจจัยดานที่สงผลในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม มากที่สุด คือ ปจจัยดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และการบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม สูผูเสียภาษี ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ทําใหรายไดในการจัดเก็บภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสามลดลง
จึงควรที่จะหาแนวทางเพื่อปรับ ปรุง ดานการสื่อสาร ประชาสั มพันธ และการบริการขององค การบริหารสวนตําบล
คลองสาม สูผูเสียภาษี อันจะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลอง
สาม ใหไดดียิ่งขึ้น
3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางผูเสียภาษีขององคการบริหารสวนตําบล
คลองสาม ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน สงผลตอการจัดเก็บภาษีที่แตกตางกัน
3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอ
การจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดยพบความแตกตางกันในปจจัยดานเอกสารการ
ยื่นแบบภาษี 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
ในปจจัยดานการสื่อสาร การประชาสัมพันธและการบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยดานความรู
เกี่ย วกับ กฎระเบี ยบ หลัก เกณฑก ารเสียภาษี ปจจั ยดา นการจั ดเก็ บภาษี และป จจัย ดา นเอกสารการยื่น แบบภาษี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดยพบความแตกตางกัน
ในปจจัยดานการจัดเก็บภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
3.5 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านจํ า แนกตามประสบการณ ก ารทํ า งาน พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี
ประสบการณการทํางานตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน
โดยพบความแตกตางกันในปจจัยดานการจัดเก็บภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบความแตกตางกันใน
ปจจัย ดานความรูเกี่ย วกับ กฎระเบีย บ หลั กเกณฑการเสี ยภาษี ปจจั ยดา นการสื่อสาร การประชาสัมพั นธและการ
บริการ และปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.6 ผลการทดสอบสมมติฐานจําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ตางกัน โดย
พบความแตกตางกันในปจ จัยดานความรูเกี่ ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี ปจจัยดา นการสื่อ สาร การ
ประชาสัมพันธและการบริการ และปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม อภิปรายผลดังนี้
1. ดานปจจัยดานความรูเกี่ยวกับ กฎระเบียบ หลักเกณฑการเสียภาษี ของผูเสียภาษี ภาพรวมอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอความรูในขั้นตอน วิธีการยื่นภาษี ของผูเสียภาษี เปนรายขอที่สงผลตอการ
จัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตํ าบลคลองสาม มากที่สุด อาจเนื่องมาจากกฎระเบียบของภาษีสวนทองถิ่น มี
มาก ผูเสียภาษีตองมีความรู และทําความเขาใจในกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปกาศิต เจิมรอด (2552)
ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาทางกฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ผลกาศึกษาพบวา
การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ยังไมมีความเหมาะสม และเปนธรรม
ตามสภาพและทําเลของที่ดินในแตละแหง เพราะบทบัญญัติในสวนของหลักเกณฑการประเมินราคาที่ดิน โรงเรือน
และสิ่ง ปลูก สร างอื่ นของกฎหมายทั้ง สองฉบับนั้ นยั งไม มีค วามชัด เจนเป นการเปด โอกาสให พนั กงานเจาหนา ที่ใ ช
ดุลยพินิจในการประเมิน โดยกฎหมายมิไ ดกําหนดหลักเกณฑที่แนนอนไว อีกทั้งพนัก งานเจาหนาที่ ผูประเมินสว น
ใหญเ ปน ผู ไม มีค วามรูค วามเชี่ ย วชาญในการประเมิ น ราคาทรัพ ยสิน ซึ่ง ถือ เปน ศาสตร แขนงหนึ่ง จึง จํา เปน ตอ งมี
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลทางดานการประเมินราคาทรัพยสินโดยตรง ทั้งยังขาดเครื่องมือในการประเมินราคาที่มี
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ประสิทธิ ภาพ ทํ าให มูลคาทรัพ ยสิน ที่ใช เป นฐานภาษีน อยกวา มูลค าที่แ ทจ ริง และไม เปน การสอดคล องกับสภาพ
เศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จากขอคนพบดังกลาว ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะใหยกเลิก
พระราชบัญญั ติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํ ารุงทองที่ พ.ศ. 2508 โดยใหใชรา ง
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งแทน อี ก ทั้ ง ในภายภาคหน า ควรมี ก ฎหมายว า ด ว ยการประเมิ น
อสังหาริมทรัพย โดยจัดตั้งสํานักงานกลางประเมินทรัพยสิน (Valuation Department) มีหนาที่ในการประเมินมูลคา
อสังหาริมทรัพยของเอกชน รวมทั้งการจัดระบบฐานขอมูล
2. ปจจัยดานการจัดเก็บภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม
ภาพรวมอยู ในระดับนอ ย เมื่ อพิจ ารณารายข อ พบวา การจัด ใหมี การออกบริ การรั บชําระภาษี
นอกสํานักงาน เปนรายขอที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม มากที่สุด โดยแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการภาษีอากรที่ดี เรื่องอํานวยความสะดวก และไมยุงยากใหแกผูเสียภาษีมากที่สุด (Simplicity) หาก
ผูเสียภาษีมี ความสะดวกในการชําระภาษี โดยไมตอ งเดินทาง จะกอใหเ กิดประสิท ธิภาพในการจัดเก็บ ภาษีไดเป น
อยางดี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญชนิกส ประพันธพร (2553) ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการ
บริ หารการจั ดเก็ บภาษี โ รงเรื อนและที่ดิ น ภาษี บํ ารุ งท อ งที่ และภาษี ปา ย ของเทศบาลตํ า บลกํา แพงแสน อํ าเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิ เคราะห พบว า สามารถกําหนดประเด็นป ญหาและอุปสรรคได 2 ส วน ดัง นี้
1) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปาย จะพบวามีปจจัย
ที่เกี่ยวของ คือ โดยพิจารณาปญหาและอุปสรรคจาก 4 ดาน ไดแก ดานการจัดการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ
และดานวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ และ 2) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปาย จะพบวามีปจจัยที่เกี่ยวของ คือ โดยพิจารณาจากกระบวนการขั้นตอนการจัดเก็บดวย
4 ดาน ไดแก ดานสํารวจ ดานการประเมิน ดานการจัดเก็บ และดานการเรงรัดติดตาม
3. ดานปจ จัยดานการสื่ อสาร ประชาสัมพัน ธ และการบริ การขององค การบริ หารส วนตําบลคลอง
สาม สูผูเสียภาษี
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การออกหนวยประชาสัมพันธแจงให
ประชาชนทราบกอ นมีก ารชําระภาษีด วยชวงเวลาที่ เหมาะสม เป นรายข อที่ สงผลต อการจั ดเก็ บภาษีข ององค การ
บริหารสวนตําบลคลองสาม มากที่สุด โดยหลักการติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธที่ดีนั้น ก็เพื่อหวังใหไดรับผลประโยชน
ดานความรว มมือจากผูเ สียภาษีไดชํ าระภาษีตรงเวลา ถูกต อง และครบถวน องคก ารบริ หารส วนตํา บลคลองสาม
จึงจําเปนตองพัฒนาดานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และการบริการสูผูเสียภาษีใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธนากร เกาะพนม (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยการบริหารการคลังทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ขององคการบริหารสวนตําบล หนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูมี
หนาที่ในการชําระภาษี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองฮี อําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ ด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงลําดับความสําคัญตาม
คาเฉลี่ ยจากมากไปหาน อยได ดังนี้ ดานความร วมมือ ของผูมี หนาที่ เสียภาษี ด านการใหบ ริการ ดานพนักงานสว น
ทองถิ่น ดานการประชาสัมพันธ และดานความรูความเขาใจกฎหมายของผูเสียภาษี ตามลําดับ
4. ดานปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษี
ภาพรวมอยูใ นระดับ น อย เมื่ อพิ จ ารณารายขอ พบว า เอกสารที่ ใ ชยื่ นแบบภาษีมี ความเขา ใจง า ย
ไมซับซอน เปนรายขอที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลคลองสาม มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ สมฤทัย มานิตย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่นของเจาหนาที่
องคก ารบริ หารสวนตํ าบล ในเขตจั งหวัด สิงห บุรี ผลการศึกษาพบว า ป จจัยที่ มีผลกระทบตอ การจั ดเก็ บภาษี บํารุ ง
ทองถิ่นของเจ าหนาที่องคการบริหารสวนตํ าบล ในเขตจั งหวัดสิงหบุรี ภาพรวมทั้งหมด 5 ดาน สง ผลกระทบอยูใ น
ระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา มีผลกระทบเรียงลําดับจากขอที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ปจจัยดาน
ความรู เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบภาษีสวนทองถิ่นของผูเสียภาษี รองลงมาคือ ปจจัยดานเอกสารการยื่นแบบภาษีบํารุง
ทองถิ่น ปจ จัย ดานการจัด เก็ บภาษีบํ ารุง ทอ งถิ่น ป จจัย ดา นการบริการและประชาสั มพั นธ และปจ จัย ดานความรู
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบภาษีสวนทองถิ่นของเจาหนาที่พนักงาน ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. องคการบริหารสวนตําบลคลองสาม ควรเพิ่มการสื่อสาร การประชาสัมพันธและการบริการผูเสีย
ภาษีในการเสียภาษีอยางทั่วถึง เพื่อสงเสริมใหผูเสียภาษีในพื้นที่ตําบลคลองสามไดชําระภาษีตรงตามเวลา และมี
ความสะดวกในการชําระภาษี เชน การจัดทําแผนพับแสดงรายละเอียดและกําหนดเวลาในการชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย รวมถึงหนังสือแจงใหทราบลวงหนาเพื่อยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษี จัดสง
ใหแก ผูเสี ยภาษีให ไดรับทราบอยางทั่วถึง การแจ งประชาสัมพั นธก ารรั บชําระภาษีผา นเสี ยงตามสายหมูบา นเป น
ประจํากอนมีการจัดเก็บภาษี การติดปายประชาสัมพันธการชําระภาษีใหผูเสียภาษีทราบในที่เปดเผย มองเห็นไดงาย
และชัดเจน และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน ซึ่งจะเปนการเพิ่ม
ชอ งทางในการเขา ถึง ผูเ สีย ภาษีด วยการแจง ประชาสั มพั น ธท างสื่อ ออนไลน เชน Email Facebook Instragram
Twitter เปนตน
2. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลคลองสาม ควรกํ า หนดระยะเวลาที่ แ น น อนและกํา หนดสถานที่ ใ ห
ชัดเจน กรณีที่มีการบริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ราชการ เพื่อไมใหผูเสียภาษีเกิดความสับสน และการจัดเก็บภาษี
จะรวดเร็ว ไมลาชา รวมถึงการการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชําระภาษีในองคการบริหารสวนตําบลคลองสามใหเปน
สัดสวน สะดวกตอผูเสียภาษีที่มาชําระภาษี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จัย ที่ สงผลต อการจัด เก็บ ภาษีข ององค ก ารบริ หารส วนตํ า บลคลองสาม
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ เพื่อความเปน
เลิศในการจัดเก็บภาษีขององคกรทองถิ่นตอไป
2. ควรมีก ารศึก ษาถึงการนอ มนําหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กตใชใ นการบริหาร
องคการเพื่อใหทราบถึงความพอเพียงในดานตางๆ ขององคการ
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NBUS015: แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING OPERATION OF EMPLOYEES: EASTERN PRINTING
PUBLIC COMPANY LIMITED
ธันยธรณ ฤทธิ์กิ่ง 1 ดร.วัชระ คําเขียว 2
1
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาแรงจู ง ใจของพนั กงานระดับ ปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท โรงพิ ม พ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 2) ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด
(มหาชน) 3) เพื่อเสนอแนะแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก
จํากัด (มหาชน) และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรของบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)
อําเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 175 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการทดสอบรายคูโดยวิธี และทดสอบเปนรายคูดวย
วิธีของ (Least-Significant Different (LSD)
ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-45 ป มีสถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อยูในแผนกบายเดอรี่ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแต 21-25 ป ขึ้นไป 2) ปจจัยจูงใจ พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสําเร็จในหนาที่ รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการเจริญเติบโต และดานความกาวหนามีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 3)
ปจจัยค้ําจุน พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก
จํากั ด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิ จารณาเปน รายดาน พบวา ดา นที่มี คาเฉลี่ ยสูง สุด คือ ดา น
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ดานผลประโยชนตอบแทน ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดาน
สภาพชีวิ ต สว นตั ว ด านนโยบายและการบริห าร ดา นเงิ นเดือ น และด านความสั มพั นธ กั บผู บัง คั บบั ญชา มี ระดั บ
แรงจูงใจนอยที่สุด 4) ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานระดับปฏิ บัติการบริษัท โรงพิม พตะวัน ออก จํ ากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามเพศตางกั นมีแรงจูงใจที่
สงผลตอการปฏิบัติงานในเรื่องปจจัยจูงใจ 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
เศรษฐกิจโลกและภาคการสงออกที่คาดวานาจะกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง ตลอดจนภาคเอกชนจะไดรับการ
สนับสนุนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล ราคาน้ํามันที่ยังมีแนวโนมอยูในระดับต่ํา การเขาสูยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประเทศไทยยังคงมีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางของอาเซียนในฐานะผูผลิตสิ่งพิมพใน
อุตสาหกรรมทุกประเภท (Print Supply) เนื่องจากอุตสาหกรรมการพิมพในปจจุบันไดเขาสูชีวิตประจําวันของผูบริโภค
มากขึ้น อีกทั้งยังมีรูปแบบการพิมพที่แตกตางกันไปจากลักษณะเดิมอีกดวยตน จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่เขามีบทบาทสําคัญในยุคปจจุบัน ลูกคาบริษัทบางรายเปลี่ยนชองทางการนําเสนอผลิตภัณฑเปนแบบดิจิทัลคอนเทนต
ผานชองทางเว็บ ไซต ผ านชองทางอิเลคทรอนิก สหรือทาง Social Media ตางๆ จึงสงผลใหบริ ษัทฯมียอดสิ่งพิม พ
ประเภทนี้นอยลง จึงตองมีการวางแผน มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและ
ความสามารถในการแขงขันของตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยการใชขอมูลสื่อสาร เทคโนโลยี วิสัยทัศนของผูบริหาร
การบริหารจัดการและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
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จากการปรับตัวดังกลาวทําใหบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ
การพิมพสิ่งพิมพทั่วไป ตั้งแตขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ โดยทํางานในรูปแบบบริการแบบครบวงจร One-Stop Service
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนเปนผูนําในธุรกิจการพิมพชั้นนําของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย ซื่อตรง มีความยุติธรรมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม จากการที่ตองดําเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
จึงถูกจัดวาเปนประเภทอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะดานพนักงานที่ปฏิบัติงานจําเปนตองเปนการเรียนรูและฝกอบรม
เพื่อใหเกิดความรูความสามารถในการทํางานซึ่งพนักงานที่มีประสบการณถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาขององคกร และ
ตองการที่จะรักษาไวในองคกร (รายงานประจําปบริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน). 2558: 45-46) แนวทาง
อันเป นทางออกของปญหาเพื่อ กอให เกิด แจงจูงใจในการปฏิ บัติง าน มี ความคิด ริเริ่ม ซึ่ง จะสง ผลใหสามารถบรรลุ
เปาหมายขององคกรได หากมีการละเลยในการสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ก็ยอมทําใหพนักงานขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และอาจจะทําใหเกิดการแสดงออกในหลายรูปแบบ เชน การลาออก สถิติการขาดงานบอย
ลาปวย การทํางานไมเต็มที่ สรางผลงานไดนอยหรือผลงานไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งยอมกอใหเกิดผลเสียตอ
องคกรและบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มคาใชจาย เชน ในคัดเลือกสรรหาพนักงานใหม ฝกอบรมพนักงานใหม
การบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ผูบริหารจะตองเขาถึงจิตใจของบุคคลากรที่มีอยูและสามารถแกปญหา
ที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากรไดเปนอยางที่นาพอใจ ซึ่งการบริหารงานทรั พยากรมนุษยเปนงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งไมอาจ
คาดหวังไดเหมือนผลทางวิทยาศาสตรที่กฎเกณฑแนนอนตายตัว การบริหารงานทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องของการหา
บุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความตองการขององคกร เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นไดนําความรู ความสามารถที่มีอยู
มาบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนการบํารุงรักษาบุคลากรที่
มีความสามารถใหอยูกับองคกรไดนานที่สุด เพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคกร ดวยเหตุนี้ ผูบริหาร
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ตองดําเนินการแกไขปญหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ
อยางมีระบบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พนักงานจะปฏิบัติงาน
อยางมีคุณภาพสม่ําเสมอ ใหความรวมมือตอองคการในงานและกิจกรรมตางๆ ขององคการอยางเต็มใจ ตลอดจน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการเพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการอยูรวมกัน พรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับองคการ
อยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ (จันจิรา โสะประจิน. 2553: 2)
จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานรับปฏิบัติการบริษัท
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) อันจะเปนประโยชนตอองคการเปนอยางยิ่ง นอกจากจะทําใหทราบถึงแรงจูงใจที่
สงผลตอการปฏิบัติงานแลวยังจะทําใหผูบริหารสามารถนําเอาไปวางแผนกลยุทธหรือกําหนดนโยบายที่ตอบสนอง
ตรงกับความตองการของพนักงานเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหผลการปฏิบัติงานขององคกรดีขึ้น
และยั งจะเปน ข อมู ลประกอบเพื่ อเสนอแนะแนวทางที่ เป นประโยชนใ นการพัฒ นาบุ คลากรใหมี คุ ณภาพสามารถ
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)
นิยามศัพทเฉพาะ
บุค ลากร หมายถึ ง พนัก งานระดับ ปฏิบั ติก ารของบริษั ท โรงพิม พ ตะวัน ออก จํ า กัด (มหาชน) จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร
พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร หมายถึ ง พนั ก งานในสว นของระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท โรงพิ ม พ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงงาน หมายถึง หนา ที่ ความรับ ผิ ดชอบในบริษั ท โรงพิม พต ะวั น ออก จํา กั ด (มหาชน) จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร
แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ เปนปจจัยตางๆ ที่เปนสิ่งกระตุน หรือเปนแรงผลักดันจากความตองการ หรือ
ความคาดหวั งตางๆ ที่ทํา ใหพนักงานทํางานมากขึ้ นเปนการสร างความพึง พอใจใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ดาริน ปฏิเมธีภรณ. 2556) ไดแก
ความสําเร็จในหนาที่ หมายถึง การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานในหนาที่แลวเสร็จตามเวลา รวมทั้ ง
สามารถทํางานเสร็จตามที่ไดรับมอบหมาย
การยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือทั้งจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือบุคคล
อื่นๆ ในดานความคิดเห็น ความสามารถ และการปฏิบัติงาน
ลักษณะของงานที่นาสนใจ หมายถึง ปริมาณงานที่เหมาะสม งานที่ทําเหมาะสมกับความรูความสามารถ
และลักษณะกระบวนงานชัดเจน
ความรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบในงานที่ชัดเจน มีอํานาจตัดสินใจในงานที่
รับผิดชอบอยางเต็มที่
ความกาวหนา หมายถึง การไดรับมอบหมายงานความสามารถเพื่อมีโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
การเจริญเติ บโต หมายถึ ง การปฏิบัติ งานจนบรรลุ ตามเปาหมาย การไดรับ พัฒนาความรู ความรูและ
ทักษะจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดรับโอกาสในการพัฒนา ความรู ความสามารถ (ทัศนีย เอี่ยมสะอาด. 2553)
แรงจูงใจดานปจจัยค้ําจุนหรือองคประกอบค้ําจุน (Hygiene Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน ทําหนาที่ในการปองกันไมใหคนเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก
เงินเดือน หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้นเปน
ที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง ความมีสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจ
ซึ่งกันและกันเปนอยางดี (ภานุวัฒน ราชสมัคร. 2557)
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง ความสัมพันธระหวางพนักงานกับบุคลากรในหนวยงาน ไดแก
ความไววางใจ ความสามัคคี ความชวยเหลือ
ผลประโยชนต อบแทน หมายถึง องคประกอบซึ่ งแสดงถึงคา ตอบแทนของพนักงาน ได แก สวั สดิการ
คารักษาพยาบาล
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นโยบายและการบริห าร หมายถึ ง องคป ระกอบของนโยบายในการบริห ารที่มี ผลตอ การทํ างานของ
พนักงาน ไดแก ความชัดเจนของนโยบาย การนําไปปฏิบัติ ความรวดเร็ว
สภาพการทํางานและความมั่นคง หมายถึง องคประกอบเกีย่ วกับการสภาพทํางาน ไดแก บรรยากาศใน
การทํางาน หองทํางาน ความสะดวกสบายในการทํางาน
สภาพชีวิตสวนตัว หมายถึง พนักงานรูสึกวาชั่วโมงการทํางานไมไดกระทบตอชีวิตสวนตัว หมายถึง การ
สรา งหรือ เตรีย มตัว ให มีภู มิคุ มกั นที่ ดีเพื่ อพรอ มรั บผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลง หรื อสถานการณ ทั้ง หลายที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกลดวยความไมประมาทของประชาชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึ กษา เรื่อง แรงจูง ใจที่สงผลตอการปฏิ บัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษั ท
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใชแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ
Frederick Herzberg ดังภาพประกอบ
ตัวแปรตน

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายไดตอเดือน
6. ตําแหนง
7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ปจจัยจูงใจ
1.1 ความสําเร็จในหนาที่
1.2 การยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะของงานที่นาสนใจ
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความกาวหนา
1.6 การเจริญเติบโต
2. ปจจัยค้ําจุน
2.1 เงินเดือน
2.2 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
2.3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
2.4 ผลประโยชนตอบแทน
2.5 นโยบายและการบริหาร
2.6 สภาพการทํางานและความมั่นคง
2.7 สภาพชีวิตสวนตัว
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)
จํานวนทั้งสิ้น 316 คน (ตามบัญชีประวัติของฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด
(มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการเปดตารางสําเร็จของเครซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970)
ไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 175 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก (Lottery method)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม โดยใช
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
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
เกณฑคาเฉลี่ยในการแปลความหมาย
ดังนั้น ในแตละระดับสามารถแบงคะแนนคาเฉลี่ยออกไดเปน 5 ระดับ ไดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานของบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด
(มหาชน) มีลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questions)
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพของเครื่องมือ มีดังนี้
1. ศึกษาคน คว าจากหนังสื อ ตํ ารา วารสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจั ยที่เ กี่ย วขอ งกั บ
แรงจูงใจ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปพบผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจคุณภาพความถูกตองและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และเพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

150

24 มีนาคม 2560

โดยการหาคา IOC หลังจากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ได
ระดับคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เทากับ 1.00
3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช
(try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเปาหมายแตไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถาม มาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.96 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับที่มีคุณภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documents) การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
data) สําหรับใชในการวิเคราะห สังเคราะห ในเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ไดแก แนวคิดแรงจูงใจ แนวคิดความพึงพอใจในการทํางาน แนวคิดพฤติกรรม
การทํางาน วารสารทางวิชาการ งานวิจัย บทความการวิจัย รวมถึงขอมูลที่มีจาก นํามาประกอบในการศึกษาครั้งนี้
2. เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field research) ดวยวิธีการออกแบบแบบสอบถาม ทั้งแบบปลายปด
(Close-ended questionnaire) และแบบปลายเปด (Open-ended questionnaire) เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 175 คน โดยไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 100.00
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพือ่ อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางและอธิบายคาของตัวแปร
แตละตัว
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก t-test และ One-way ANOVA เมื่อพบความแตกตาง
จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Least-Significant Different (LSD)
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิ จั ยเรื่อ ง แรงจู งใจที่ สงผลต อ การปฏิ บัติ งานของพนั กงานระดั บปฏิ บัติ การ บริษั ท โรงพิ ม พ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ปรากฏผล ดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูที่ตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ตั้งแต 41-45 ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีสถานภาพสมรส มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,00015,000 บาท สวนใหญจะอยูในตําแหนงบายเดอรี่ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแต 21-25 ป ขึ้นไป
2. ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ปจจัยจูงใจ พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท โรงพิมพตะวันออก
จํากั ด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิ จารณาเปน รายดาน พบวา ดา นที่มี คาเฉลี่ ยสูง สุด คือ ดา น
ความสําเร็จหนาที่ รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการ
เจริญเติบโต และดานความกาวหนามีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด
ปจจัยค้ําจุน พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท โรงพิมพตะวันออก
จํากั ด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิ จารณาเปน รายดาน พบวา ดา นที่มี คาเฉลี่ ยสูง สุด คือ ดา น
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ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ดานผลประโยชนตอบแทน ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดาน
สภาพชีวิตสวนตัว ดานนโยบายและการบริหาร ดานเงินเดือนและดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีระดับแรงจูงใจ
นอยที่สุด
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดานสําเร็จใน
หนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการเจริญเติบโต
ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชนตอบแทน
ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดานสภาพชีวิตสวนตัวไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) เรื่องแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกลาส จํากัด
โรงงานปทุมธานี ที่มีเพศตางกันมีแรงจูงในที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนไมแตกตางกัน
3.2 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดานสําเร็จใน
หนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการเจริญเติบโต
ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชนตอบแทน
ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับการวิจัยของ ปุณณภา อมรปยะกิจ
(2552) เรื่องแรงจูงใจที่มีผลใหพนัก งานเกิดความผูกพันตอ องคกร: กรณีศึกษาศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ อายุที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน
3.3 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดาน
สําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดานสภาพชีวิตสวนตัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูมรินทร ทวิชศรี
(2552) เรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พรอคเตอรแอนดแกมเบิล แมนู
แฟคเจอริ่ง ดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน
3.4 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีสถานภาพสมรสที่ตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ดานสําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ดานสําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดาพร บุญเพ็ง
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(2549) เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภายในบริษัททรีเฟส เทรดดิ้ง จํากัดรายไดแตกตางกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตางกัน
3.6 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีตําแหนงที่ตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ดานสําเร็จ
ในหน าที่ ด านการยอมรั บนั บถื อ ดา นลัก ษณะงานที่น าสนใจ ด านความรับ ผิ ดชอบ ด านความก าวหน า ดา นการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ จุไรรัตน โชติรื่น
(2554) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม ตําแหนง
ที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
3.7 พนักงานระดับปฏิบัติการ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ดานสําเร็จในหนาที่ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานการ
เจริญเติบโต ดานเงินเดือน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลประโยชน
ตอบแทน ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง และดานสภาพชีวิตสวนตัว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0
อภิปรายผล
สรุป ผลจากการศึก ษาแรงจูง ใจที่ สง ผลต อการปฏิบั ติง านของพนัก งานระดับ ปฏิบั ติก าร บริ ษัทโรงพิม พ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) พบวา ป จจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษั ท
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยรวมทั้งสองปจจัย ไดแก ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง สามารถอธิปรายผลไดวา พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท โรงพิมพตะวันออกมีความเห็นวา การ
ปฏิบัติงานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา มีความภาคภูมิใจในงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
มีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสภาพแวดลอมในที่ทํางาน เชน แสงสวาง อุณหภูมิ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ไดการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และงานที่ไดรับมอบหมายชวย
เพิ่มพูนประสบการณและทักษะในงาน รวมทั้งมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตรงกับความรูความสามารถ องคกร
มีการสนับสนุนในการพัฒนาความรู เชน ฝกอบรม สัมมนา และที่สําคัญผูบังคับบัญชาเปดโอกาสไดใชความสามารถ
เฉพาะตนในการปฏิบัติงาน เกณฑการพิจารณาในการเลื่อนขั้น เงินเดือน ตําแหนงหนาที่เปนไปตามนโยบายของผูบริหาร
ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญกอใหเกิดแรงจูงใจตอการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานมีการปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกร ยิ่งจะเปนการสงเสริมใหพนักงานเกิดขวัญและกําลังใจ อันสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล องตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ เฟรดเดอริค เฮอรสเบอร ก (Frederick
Herzberg) โดยเฟรดเดอริค เฮอรสเบอรก เห็นวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีอยู 2 ปจจัย ไดแก
ปจจัยจูงใจซึ่งเปนปจจัยที่จะกระตุนใหคนทํางานแลวมีความรูสึกพอใจในงานที่ทําอยู เชน ความสําเร็จหนาที่ การ
ยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่นาสนใจ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาและความเจริญเติบโต และปจจัยค้ําจุน ซึ่งเปน
ปจจัยที่ปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เชน เงินเดือน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผลประโยชนตอบแทน นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางานและความมั่นคงและ
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สภาพชีวิตสวนตัว ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้มิไดเปนแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น แตจะสงเสริมใหคนทํางานได
ปฏิบัติงานไดดวยความเรียบรอยและเปนการจูงใจภายนอกของงาน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด
(มหาชน) มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน
อยูในระดับปานกลาง
1. ดานความสําเร็จหนาที่ พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตําบลคายเนินวงศ
ตําบลบางกะจะ อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก จึงกลาวไดวาการที่สามารถทํางานสําเร็จ
ตามที่ไดรับมอบหมายและความสําเร็จของงานเปนไปตามเปาหมาย มีความภูมิใจในงานที่ปฏิบัติงาน และมีความ
พึงพอใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการทํางานใหสําเร็จเปนสงเสริมใหบุคคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
2. ดานการยอมรั บนับถือ พบว า แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง พบวา เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานสามารถใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของเพื่อนรวมงานได สอดคลองกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส
(2555) ไดทําการศึกษาเรื่อ ง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาลัยราชภัฎนครสวรรค ผลการวิจัยพบว า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาลัยราชภัฎนครสวรรคอยูในระดับปานกลาง
3. ดานลักษณะงานที่นาสนใจ พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงาน
แตละคนมีความรู ความสามารถที่แตกตางกัน รวมถึงมีความสนใจในลักษณะงานตามที่ตนเองถนัด หรืออาจจะเปน
งานที่ไมเคยปฏิบัติมากอนและกระตุนใหปฏิบัติงานใหมีการพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมากขึ้น สอดคลอง
กับงานวิจัยของ เฉลิม สุขเจริญ (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
4. ดานความรับ ผิด ชอบ พบว า แรงจู งใจที่สงผลต อการปฏิบั ติง านของพนัก งานระดับ ปฏิ บัติ การ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานมี
ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ และปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร เทียมสุวรรณเลิศ (2533) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับมาก
5. ดานความกาวหนา พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท
โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะพนักงานไดรับ
การสนับสนุนจากองคการในการพัฒนาความรู ความสามารถดานการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและมีโอกาสในการ
เลื่อนตําแหนงและเงินเดือนตามความสามารถของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย กองสัมฤทธิ์ (2557) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
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ในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบวา แรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิผลของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง
6. ดา นการเจริญเติ บโต พบวา แรงจูง ใจที่สงผลต อการปฏิ บัติ งานของพนั กงานระดับ ปฏิ บัติ การ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะพนักงาน
ไดรับการสนับสนุนการองคการในดานเพิ่มทักษะความรู มีประสบการณการทํางานที่ชํานาญมากขึ้น ผูบังคับบัญชา
ก็จะใหโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูยศ ศรีวรขันธ (2553) เรื่องปจจัยแรงจูงใจตอผล
การปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยูในระดับมาก
7. ดานเงินเดือน พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง อาจกลาวไดวาคาตอบแทนที่พนักงาน
ไดรับมีความเหมาะสมเทากับบริษัทอื่นที่มีลักษณะการทํางานในรูปแบบเดียวกัน เหมาะสมกับความรูและความสามารถ
และปริมาณงาน ผลตอบแทนที่ไดรับเพียงพอกับการดํารงชีพในปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภุมรินทร ทวิชศรี
(2552) เรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พรอคเตอรแอนดแกมเบิลแมนู
แฟคเจอริ่ง อยูในระดับปานกลาง
8. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา
ผูบังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธที่ดี ดูแลและใสใจตอลูกนองทุกคน เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคในการทํางานผูบังคับบัญชา
ใหคําแนะนําและชวยเหลือเสมอ ไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชูเกียติ ยิ้มพวง (2554) เรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัท บางกอกกลาส จํากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก
9. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จากการแสดงแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะวาการทํางานรวมกันเปนทีม ชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดี สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ ในองคกรใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน การเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ ตรีสุวรรณ (2548) การศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อยูในระดับมาก
10. ดานผลประโยชนตอบแทน พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา เงินเดือน
คาตอบแทน คาจ างและสวัสดิ การที่ทา นได รับเหมาะสม ณ ปจ จุบัน บริษั ทของทา นจัด ใหมี สวัสดิการชุด ยูนิฟ อร ม
โรงอาหาร กองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ ที่ดีและเหมาะสม คาตอบแทนลวงเวลาที่ไดรับเมื่อทํางานเกินเวลาที่บริษัทกําหนด
มีความเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวิไล กุลทรัพยศุทรา (2552) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง (1964) จํากัด อยูในระดับปานกลาง
11. ดานนโยบายและการบริหาร พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา บริษัทของทาน
มีกฎเกณฑและระเบียบในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน มีนโยบายการบริหารเปนระบบ การปฏิบัติงานไมซ้ําซอนกัน
และใหความสําคัญกับการเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณภา อมรปยะกิจ
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(2552) เรื่องแรงจูงใจที่มีผลใหพนัก งานเกิดความผูกพันตอ องคกร: กรณีศึกษาศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ อยูในระดับปานกลาง
12. ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวา
สถานที่ทํางานของทานมีแสงสวาง อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นวาตําแหนงการงานที่ทานทําอยู
มีความมั่นคงและกาวหนา และสามารถจะกาวไปสูความสําเร็จไดโดยไมจําเปนตองเปลี่ยนงาน ไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รัศมี เอกณรงค (2556) เรื่องแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ) สํานักทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
13. ดานสภาพชีวิตสวนตัว พบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จึงกลาวไดวาสถานที่
ปฏิบัติงานของทานไมอยูไ กลจากที่พัก ชั่วโมงการทํ างานของท านไมไดกระทบตอชีวิตสว นตัว มีการจั ดเวลางานที่
เหมาะสม พนักงานมีเวลาพักผอนทุกสัปดาห และหัวหนางานไมเขมงวดในการลาพักผอนประจําปของพนักงานทําให
ทานมีความสุขและพอใจกับงานที่ปฏิบัติอยู
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
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. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
3. ควรมีการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธโดยใชสถิติ Pearson’s chi-squared test หรือ Correlation
Coefficients
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NBUS016: แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด
WORK MOTIVATION OF EMPLOYEES OF PHATARA HOSPITAL COMPANY, LIMITED
วารุณี แก้วอินทร์ 1 ดร.พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล
ภัทร จากัด เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด จานวน 210 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) และการทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’method)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยจูงใจ พบว่า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร
จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสาเร็จในหน้าที่
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ทาน่าสนใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านการเจริญเติบโตใน
องค์กร และด้านโอกาสและความก้าวหน้า มีระดับแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2. ปัจจัยค้าจุน พบว่า ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร
จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหน้าที่การงานที่เหมาะสม
รองลงมา คือ ด้านการนิเทศและสอนงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงาน ด้านสภาพ
ชีวิตส่วนตัว ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านค่าตอบแทน มีระดับ
แรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ยกเว้น
สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล ภัทร จากัด
4. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน
และประสบการณ์ต่างกัน มีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในเรื่องปัจจัยค้าจุน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: 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, OneWay 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการเปลี่ยนแปลงทางบริบทในสังคมโลกยุคกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทั้งด้า นการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในกลุ่มประเทศใน
อาเซียนก็ต้องมีการปรับตัว มีการจัดระเบียบใหม่ และมีการสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ในหลายรูปแบบ รวมทั้งการรวมตัว
ที่เรียกว่า การก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งการ
เกิดขึ้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลกระทบกับไทยในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งใน
ภาพรวมของประเทศในระดับมหภาคและทั้งในระดับตัวบุคคลที่เป็นระดับจุลภาค (ดิลก ถือกล้า. วาระสารคน People
Focus มี.ค. 2554)
แนวโน้มของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย โดยการที่การพัฒนา
ไปสู่การเป็น 'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' จะก่อให้เกิดผลสาคัญประการหนึ่งก็คือ การที่แรงงานฝีมือทั่วทั้งภูมิภาคของ
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ประชาคมอาเซียนมีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรี โดยในปี 2553 ได้มีการลงนามตกลงร่วมกัน 4 ฉบับ ที่จะตกลงร่วมกันที่จะ
เคลื่อนย้ายบุคลากรทักษะด้านวิศวกรรม สถาปนิก พยาบาล และการสารวจ ก่อนจะขยายกว้างไปถึงแพทย์ ทันตแพทย์
รวมถึงนักบัญชี นักกฎหมาย และอื่นๆ ไปถึงปี 2558 เป็นที่คาดว่า เมื่อมีการเปิดเสรีแรงงานเต็มที่จะมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานทักษะ อาทิ สถาปนิกและวิศวกรในอาเซียน ไปที่สิงคโปร์และมาเลเซียมากขึ้น แต่เมื่อกรอบการขยายบวกเป็น
อาเซียนบวก 3 อาเซียนบวก 6 บุคลากรในภาคต่างๆ เช่น ภาคการเงิน ธนาคาร และไอที คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้าย
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 ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนต้องปรับตัวและเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีมาก (นายเทวัญ ทะวงษ์ศรี หน่วย
วิจัยธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ส่วนวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจ
ฐานราก ธนาคารออมสิน รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2559)
บริษัทโรงพยาบาลภัทร จากัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ขนาด 110 เตียง
เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มเครือธนบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน 2543 จากการรวมตัวของกลุ่มแพทย์เครือธนบุรี กลุ่มแพทย์
โรงพยาบาลภูมิพลฯ โดยมีนายแพทย์เทอดศักดิ์ สุริยภูมิ เจ้าของโรงพยาบาลคลองตัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันมี
แพทย์หญิงทิพย์สุดา สุริยภูมิ เป็นเจ้าของกิจการ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของกรมธนารักษ์ เลขที่ 32/410 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้คาขวัญ บริการเป็นมาตรฐาน บริการด้วยน้าใจ ปัจจุบันมี
บุคลากรประจา ยกเว้นแพทย์ จานวน 460 ราย (ข้อมูลบุคลากร จากแผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
ณ เดือน กันยายน 2559) เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี จากทั้งหมด 7 แห่ง คือ โรงพยาบาล
การุญเวช โรงพยาบาลบางปะกอก โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นท์คาลอส โรงพยาบาลปทุมเวช โรงพยาบาลเปาโลฯ รังสิต
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต และโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี นอกจากโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 7 แห่ง ก็ยังมีโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ ขั้นสูง (Super Tertiary Care) นั่นก็คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์ ซึ่งเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ที่ต้องแข่งขันทั้งด้านบริการ และหากลยุทธ์ วิธีการ ในการจูงใจบุคลากรให้คงอยู่กับโรงพยาบาล โดยจากสถิติ ตัวชี้วัด
อัตราการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 ถึงมิถุนายน 2559 เกินเกณฑ์เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (อัตราการลาออกของบุคลากรไม่เกิน 20% ต่อปี)
นอกจากข้อมูลสถิติตัวชี้วัดการลาออกและการคงอยู่ของบุคลากร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคลากรลาออก
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงกันยายน 2559 สรุปผลสัมภาษณ์ถึงสถานที่ที่ไปเริ่มงานใหม่ ดังนี้ บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ
โรงพยาบาลเปาโลฯ จานวน 5 ราย บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบางปะกอก จานวน 2 ราย บุคลากร
ลาออกไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ์ จานวน 2 ราย บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 1 ราย บุคลากรลาออกไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปทุมเวช 1 ราย และจานวนอื่นลาออก
ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลนอกเขตจังหวัดปทุมธานี กลับภูมิลาเนา และปฏิบัติงานกับสถานประกอบการที่มิ ใช่
โรงพยาบาล ซึ่งขึ้นอยู่กับการจูงใจของแต่ละโรงพยาบาล
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ดังนั้น การจูงใจให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กรจึงเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะบุคลากรเป็นหัวใจหลักสาคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากทฤษฎีการจูงใจของ (Maslow’s General Theory of Human
& Motivation) เชื่อว่า มนุษย์ย่อมมีความต้องการเหมือนๆ กัน ตราบใดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว
ก็จะเกิดปัญหาความต้องการอยู่เรื่อยไป แต่ถ้าความต้องการได้รับความตอบสนอง ก็จะเลิกสนใจ มนุษย์ตอบสนอง
ความต้องการแตกต่างกันทางด้านปริมาณ ความต้องการระดับต่าค่อนข้างมีขอบเขตจากัด แต่ความต้องการระดับสูง
มักจะไม่มีขอบขีดจากัด และจากทฤษฎีการจูงใจของ Harzberh (Motivation Hygiene Theory) เชื่อว่าปัจจัยที่จูงใจ
ให้คนทางาน คือ ความสาเร็จ การยกย่อง ความก้าวหน้า ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญเติบโต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบ แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด
2. ได้ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด
3. ได้เสนอแนะแนวทางจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
7. ระดับตาแหน่ง
8. ประสบการณ์ทางาน

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจทีม่ ีผลต่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากร บริษัท
โรงพยาบาล ภัทร จากัด
1. ปัจจัยจูงใจ
1.1 ความสาเร็จของงาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะงานที่นา่ สนใจ
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 โอกาสในการเจริญก้าวหน้า
1.6 การเจริญเติบโต
2. ปัจจัยค้าจุน
2.1 มีนโยบายและการบริหารงาน
2.2 มีการสอนงานและงานทีเ่ หมาะสม
2.3 สัมพันธ์ภาพทีดีกับหัวหน้างาน
2.4 สภาพแวดล้อมในพื้นที่ทางาน
2.5 ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2.6 ไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตัว
2.7 มีหน้าทีก่ ารทางานทีเ่ หมาะสม
2.8 บริษัทมีความมั่นคงในอาชีพ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลภัทร
จากัด ต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยให้ครอบคลุมเพื่อการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาผู้วิจัย มุ่งเน้นศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของของบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล
ภัทร จากัด
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การกาหนดกลุ่มประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของบริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด จานวน 5 ระดับ
ตามโครงสร้างของบริษัท มีจานวนพนักงานทั้งสิ้น 460 ราย
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามโครงสร้างของบริษัท โรงพยาบาล
ภัทร จากัด แบ่งออกเป็นตาม จานวน 5 ระดับ ตามโครงสร้างของบริษัท แล้วทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple
random sampling) โดยวิธีการจับสลากแยกตามหน่วยงาน โดยใช้ตารางการของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; &
Morgan) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
210 คน ซึ่งสามารถแสดงวิธีการคานวณได้ ดังนี้
3. ดังนั้น ที่ระดับความคลาดเคลื่ อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตาราง จานวน 210 คน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน จากของบุคลากร
บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด แบ่งออกเป็นตาม 5 ระดับ ตามโครงสร้างของบริษัทเพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตาม
ขนาดสัดส่วนของจานวนพนักงานของแต่ละหน่วย ดังนี้
4. เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจึงดาเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ แบ่งออกเป็น
ตาม 5 ระดับ ตามสัดส่วนโครงสร้างของบริษัท
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) และปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามถึงแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานบริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด เป็นจานวน 210 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ระดับตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด
สาหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีระดับการวัด ดังนี้
ลักษณะหัวข้อคาถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ของ Likert โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยมีการกาหนดค่าน้าหนักคะแนน 5 ระดับ
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
โรงพยาบาลภัทร จากัด ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็น
การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด บุคลากรบริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด
2. สร้างแบบสอบถามทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทโรงพยาบาลภัทร จากัด
3. นาร่างแบบสอบถาม ถามอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมะสมของเนื้อหา ตรงกับ
กรอบแนวคิดการวิจัย
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) และคัดเลือกข้อคาถามที่มีคา่ IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไป เป็นข้อคาถามที่มีความเหมาะสมเชิงเนื้อหาและสามารถ
นาไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างได้ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
4.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ คือ ดร.สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล
4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ คือ ดร.วัชระ คาเขียว
4.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านหน่วยงาน คือ แพทย์หญิงทิพย์สุดา สุริยภูมิ ผู้อานวยการบริษัทโรงพยาบาล
ภัทร จากัด
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาการทดลองใช้ (Try-Out) กับบริษัท โรงพยาบาลภัทร
จากัด (ไปแก้เป็นชื่อ รพ.ศูนย์หัวใจธนบุรี) จานวน 30 ชุด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานโดยภาพรวมและรายด้าน โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) หากได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มากกว่า 0.7 ขึ้นไป แสดงว่า
แบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อถือที่จะสามารถนาไปแจกกลุ่มตัวอย่างได้จริง ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตในการทางาน
6. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วเสนออาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อขอคาแนะนาในการตามไปเก็บข้อมูลจริง
7. นาแบบสอบถามทีแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างบริษัท โรงพยาบาล ภัทร จากัด จานวน
210 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage)
1.2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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 ระดับตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าหากพบว่ามีความแตกต่างกัน จะใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’
method)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพขอไปถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลภัทร -ธนบุรี เพื่อ
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเพื่อขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม จานวน 210 ชุด
2. ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานบริษัทโรงพยาบาลภัทร จากัด ซึ่งมีจานวน 5ระดับ
ความรับผิดชอบให้ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยที่ได้กาหนดไว้
3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนามาประมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร บริษัทโรงพยาบาล ภัทร จากัด จานวน 210 คน ผลการวิจัยพบว่า
เพศกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่
สถานภาพโสด รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่ 10,001-15,000 บาท ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ ฝ่ายการพยาบาล ระดับ
ตาแหน่ง ส่วนใหญ่ ตาแหน่งอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่สานักงาน และ เจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้า ประสบการณ์การทางาน
ส่วนใหญ่ 1-5 ปี
2. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด
ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยจูงใจ พบว่า ระดับของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร
จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสาเร็จในหน้าที่
รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ทาน่าสนใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านการเจริญเติบโตใน
องค์กร และด้านโอกาสและความก้าวหน้า มีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด
ปัจจัยค้าจุน พบว่า ระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านหน้าที่การงานที่เหมาะสม
รองลงมาคือ ด้านการด้านการนิเทศและสอนงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่นคงของงาน ด้าน
สภาพชีวิตส่วนตัว ด้านมีนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านค่าตอบแทน มีระดับ
แรงจูงใจน้อยที่สุด
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 บุคลากรที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ทางาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในเรื่องปัจจัยจูงใจ ไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรส พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 บุคลากรที่มีเพศ อายุ การศึกษา ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ตาแหน่งงาน และประสบการณ์ทางานต่างกัน
มีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในเรื่องปัจจัยค้าจุน ไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรสและรายได้ พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อ การปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด มีรายละเอียด
เพื่ออภิปรายผลในการวิจัย ดังนี้
1. สมมติฐานที่ 1 ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ระดับตาแหน่ง และประสบการณ์ทางานที่แตกต่า งกัน มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือน ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ระดับตาแหน่ง และประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา อินต๊ะใจ (2553)
ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จากัด (มหาชน) โดยผลการวิจัยพบว่า
1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จากัด (มหาชน)
ได้แก่ อายุ ระดับรายได้ อายุงาน ความพึงพอใจด้านลักษณะ ด้านรายได้และสวัสดิการงาน ด้านความก้าวหน้าใน
การทางาน ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ปัจจัยจูงใจ ประเด็นความสาเร็จในหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
ปัจจัยจูงใจ การได้รับการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการให้อานาจใน
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานและมีวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดใจ และเปิดโอกาส ในการแสดงความสามารถ
ปัจจัยจูงใจ ลักษณะงานที่ทาน่าสนใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการกาหนดคา
บรรยายลักษณะงานไว้อย่างชัดเจน และมีการนิเทศงานในทุกตาแหน่ง
ปัจจัยจูงใจ ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากมีการกาหนดให้เป็นสมรรถนะ
ของพนักงานในองค์กร
ปัจจัยจูงใจ โอกาสในการเจริญก้าวหน้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการกาหนด
ให้ทดสอบปรับระดับการทางานตามความสามารถในตาแหน่งที่ขาดแคลน
ปัจจัยจูงใจ การเจริญเติบโตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการสนับสนุนให้
พนักงานศึกษาต่อเพื่อพัฒนาและเลื่อนตาแหน่ง
ปัจจัยค้าจุน นโยบายและการบริหารงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีการดาเนิน
ตามมาตรฐาน HA ISO จึงมีการกาหนดและประกาศนโยบายที่ชัดเจน
ปัจจัยค้าจุน ด้านการนิเทศและสอนงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้องค์กรได้มีแบบฟอร์ม
และกระบวนการในการนิเทศและสอนงานพนักงานใหม่
ปัจจัยค้าจุน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสายการบังคับ
บัญชาที่ไม่ซับซ้อนจึงทาให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างสะดวก
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ปัจจัยค้าจุน สภาพแวดล้อมในการทางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์กรมี
คณะกรรมการอาชีวอนามัยและคณะกรรมการความปลอดภัย ในการสารวจสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
ปัจจัยค้าจุน ค่าตอบแทนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็น
วิชาชีพที่ขาดแคลนจึงมีคู่แข่งและคู่เทียบมาก ความต้องการของพนักงานในเรื่องค่าตอบแทนจึงมีอย่างไร้ความจากัด
ตลอดเวลา
ปัจ จัย ค้ าจุ น สภาพชี วิต ส่ วนตั วโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เนื่ องจากมี การกาหนดตาราง
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกาหนดวันหยุด วันลาที่ชัดเจน
ปัจจัยค้าจุน หน้าที่การทางานที่เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารให้
ความสาคัญกับพนักงานทุกตาแหน่ง
ปัจจัยค้าจุน ความมั่นคงของงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลมีความ
มั่นคง และผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาทุกระบบ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตาบลค่ายเนินวง ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
จากผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด
สามารถนาผลการศึกษามาพัฒนาปัจจัยในการจูงใจพนักงานให้คงอยู่กับบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ในด้านลักษณะงาน ควรมีการบริหารจัดการลักษณะงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
2. การเจริญเติบโต ควรมีแผนในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ที่ชัดเจน
3. ด้านการนิเทศและสอนงาน ควรมีแผนการนิเทศและสอนงานที่ชัดเจน และมีระบบการติดตาม
ประเมินผล
4. ค่าตอบแทน ควรมีการปรับโครงสร้างค่าตอบแทน ให้มีความสมดุลกับปริมาณงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุงและเพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาลภัทร จากัด ดังนี้
1. ควรทาการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล
ภัทร จากัด ในเชิงคุณภาพ
2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการจูงใจที่ส่งผลต่อปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล
ภัทร จากัด
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NBUS017: รูปแบบการดาเนินชีวิต 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) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตและความพึงพอใจ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
การดาเนินชีวิตและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
6) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 7) รูปแบบการดาเนินชีวิต
ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเพศทุกวัย ที่มีการเปิดรับ ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและมีประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิต และใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบ
การดาเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการดาเนินชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 แบบชอบอินเทอร์เน็ต 1.2 แบบไม่ชอบ
หยุดนิ่ง 1.3 แบบความเชื่อดั้งเดิม 1.4 แบบดีทั้งภายนอกและภายใน 1.5 แบบถือตนเองเป็นหลัก 1.6 แบบก้าวล้านา
สมัย 1.7 แบบรักครอบครัว และ 1.8 แบบชอบประวัติศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่าวสาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) รูปแบบการดาเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) รูปแบบการดาเนินชีวิตทั้ง 8 กลุ่ม มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจ มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5)
ความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในช่องทางที่ใช้ในการส่งข้อมูล
ข่าวสารมีความสะดวกสบาย มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจากเว็บไซต์ painaidii.com และ
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เดินทางโดยรถส่วนตัว
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คาสาคัญ: รูปแบบการดาเนินชีวิต, 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ ในยุคปัจจุบันทุกคนต่างมีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องแข่งขันกับเวลา การ
แข่งขันทางสังคมสูง ส่งผลให้ทุกวันนี้มนุษย์เกิดความเครียดได้ ดังนั้นในช่วงที่มีโอกาสที่จะได้พักผ่อน เดินทางไป
ท่องเที่ยวก็เป็นกิจกรรมอันดับต้นๆที่ทุกคนเลือกทา ที่สมาชิกภายในครอบครัวจะมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อช่วยลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทย และประเภทครอบครัวที่มีมากที่สุดในสังคมไทยคือ รูปแบบครอบครัวเดี่ยว และ
กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่ที่มีครอบครัวที่อยู่เพียงลาพังคนเดียวมากที่สุดด้วย[1] จึงอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิด
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ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้ การท่องเที่ยวยังส่งผลอันดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยทั้งในเรื่องการเกิดเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศ และการไหลเข้ามาของเงินตราต่างประเทศในรู ปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า มีแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมขาติ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Attraction) อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน
หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ ปัจจุบัน
เป็ น ยุ ค ของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผู้ บ ริ โภคมี ค วามต้ อ งการรั บ รู้ ข่ า วสารที่ ม ากขึ้ น และหลากหลายรู ป แบบ และระบบ
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันอย่างเต็มตัว และหลีกเลี่ยงได้ยาก นักท่องเที่ยวก็ยังมีการเลือกใช้สื่อเก่า
ชนิดต่างๆ ควบคู่ในการค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการดาเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงต้องการศึกษาถึง รูปแบบการดาเนินชีวิตของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว ความพึงพอใจ การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทาความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ และให้
นักการตลาดนาไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบการสื่อสาร หรือกิจกรรม ข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งรู ปแบบการด าเนิน ชีวิ ตและความพึง พอใจของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อ ศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่า งความพึงพอใจและการเปิดรั บข้อ มูลข่าวสารการท่อ งเที่ยวแบบ
ธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพึ งพอใจและพฤติ ก รรมการท่อ งเที่ ย วแบบธรรมชาติ ข อง
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
7. เพื่ อ ศึก ษารูป แบบการดาเนิ นชี วิ ต ความพึ ง พอใจ การเปิ ด รั บข้ อ มู ลข่ า วสาร และพฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
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นิยามศัพท์เฉพาะ
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต หมายถึ ง แนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ภ ายในของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ และมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด และรวมถึงประสบการณ์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยวัดจากแนวคิด 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น (AIO)
ความพึงพอใจ หมายถึง เป็น ระดับ ความรู้สึก ที่พอใจต่ อการเปิด รับข้อ มูลข่ าวสารการท่องเที่ย วแบบ
ธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ มีประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวเดี่ยว โดยข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับนั้นจะมีลักษณะต่างๆ เช่น ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง น่าสนใจ น่าเชื่อถือ ทันสมัย และช่องทางของ
ข้อมูลข่าวสารที่ส่งมานั้นมีความ สะดวก รวดเร็ว น่าสนใจ น่าเชื่อถือ เป็นต้น
การเปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ่อยครั้งในการเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ ที่มีข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของตนเอง โดยวัดจากระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และความบ่อยครั้งในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารในเรื่องการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในประเทศที่ได้ผ่านการรับรู้ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจากหลากหลายช่องทาง เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่มีภาพประกอบ
ลิงค์กับเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นกระดานข่าวการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ หนังสือการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ เป็นต้น
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึง 1. ลักษณะการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. บุคคลที่เดินทางมาด้วย 3. จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยว 4. ช่วงเวลาที่สะดวกในการมาเที่ยว 5. จุดประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยว 6. แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว 7. สถานที่พัก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการมาท่องเที่ยว และ
ยังเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่ด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ เป็นต้น
ครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ร่วมกันไม่เกิน 2 รุ่น ซึ่งอาจจะท่องเที่ยวเป็นสามีและภรรยา เที่ยวแบบพ่อแม่และลูก ท่องเที่ยวแบบพ่อหรือแม่และลูก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
รูปแบบการดาเนินชีวิต (Life style)
- กิจกรรม
- ความสนใจ
- ความคิดเห็น

H1

H3

H2

การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (Media exposure theory)
- ความบ่อยในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
- ระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
- ช่วงเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

H6

H4

ความพึงพอใจ (Satisfaction)
- ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
- สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง
ผู้บริโภค

พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ (Natural tourism)
- วิธีการเดินทางท่องเทีย่ ว
- ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเทีย่ ว
- แหล่งข้อมูลในการเดินทาง
ท่องเที่ยว
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเทีย่ ว
- ผู้ร่วมเดินทางท่องเทีย่ ว
- จานวนครั้งทีเ่ คยเดินทางท่องเทีย่ ว

H1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยใช้แนวคิดรูปแบบการดาเนินชีวิตของสุภาภรณ์ พลนิกร แนวคิดรูปแบบครอบครัวไทยของชูชัย สมิทธิ
ไกร แนวคิดความพึงพอใจของสรชัย พิศาลบุตร แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ทฤษฎีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเพศ ทุกวัย กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติในลักษณะครอบครัวเดี่ยว ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยขั้นตอนที่ 1 การกาหนดกรอบในการสุ่มตัวอย่าง
(Sampling frame) และขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) กับประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง
400 คน โดยการคานวณจากสูตร เก็บข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2559
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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) แนวคิดรูปแบบการดาเนินชีวิต (Life style) แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ทฤษฎีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร (Media exposure theory) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural tourism)
นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้การวิเ คราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยั น
(Confirmatory Factor analysis) ในการจัดกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรรูปแบบการดาเนินชีวิต ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ทั้งหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ รูปแบบการดาเนินชีวิต ความพึงพอใจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics analysis) เป็นการวิเคราะห์ใน
การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ จะใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ s product moment correlation
coefficient)
สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างจานวน 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
หลังจากนั้นนามาจัดกลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มชอบอินเตอร์เน็ต กลุ่มที่ 2 กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มที่ 3 กลุ่มรักครอบครัว
กลุ่มที่ 4 กลุ่มความเชื่อดัง้ เดิม กลุ่มที่ 5 กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มที่ 6 กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก กลุ่มที่ 7 กลุ่ม
ก้าวล้านาสมัย กลุ่มที่ 8 กลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ
อภิปรายผล
การวิ จัย เรื่ อ ง “รู ปแบบการดาเนิ น ชีวิ ต ความพึ งพอใจ การเปิ ดรั บ ข้อ มูลข่า วสาร และพฤติก รรมการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตที่แบ่งได้ทั้งหมด 8
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชอบอินเตอร์เน็ต กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม กลุ่มดีทั้งภายนอกและ
ภายใน กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก กลุ่มก้าวล้านาสมัยและกลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ ซึ่งมีสมมติฐานในการวิจัยทั้งหมด
6 ข้อ โดยมีการอธิบายรายละเอียดแต่ละข้อ ดังนี้
1. สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียงบางส่วน โดยกลุ่มรูปแบบการ
ดาเนิ น ชี วิ ต ที่ มีค วามสั ม พั น ธ์เ ชิ ง บวกกั บ ความพึ ง พอใจของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชอบ
อินเตอร์เน็ต กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มถือ
ตนเองเป็นหลัก และกลุ่มก้าวล้านาสมัย ยกเว้นกลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีความต้องการพื้นฐานอยู่ 5 ระดับ
จึงต้องมุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจให้เกิดสภาวะที่ปราศจากความเครียด กลุ่มรูปแบบการดาเนินชี วิตแบบดีทั้ง
ภายนอกและภายใน กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวของตนเองสูง ทาให้กลายเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด กลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ มีความสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราเป็น
พิเศษ อาจไม่มีความจาเป็นต่อคนกลุ่มนี้ จึงไม่พบความสัมพันธ์
จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจ
ถาวรซึ่ งศึ ก ษาเรื่อ ง การใช้ ป ระโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจในการเปิ ด รั บ ข้อ มู ลที่ ถู กแชร์ (Shared) ผ่ านเฟสบุ๊ ค
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้เฟสบุ๊คมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกแชร์ผ่านเฟสบุ๊คอยู่ในระดับมาก
โดยพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์
2. สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เพียง
บางส่วน โดย กลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก
กลุ่ ม ชอบอิ น เตอร์ เ น็ ต กลุ่ ม รั ก ครอบครั ว และกลุ่ ม ก้ า วล้ าน าสมั ย ยกเว้ น กลุ่ ม ประวั ติ ศ าสตร์ น่ า สนใจ ไม่ มี
ความสั ม พั นธ์ ที่ เป็ น เช่น นี้ เนื่ อ งจากมนุษ ย์ มั กจะมีก ารเลื อ กเปิ ด รั บสื่ อ ประเภทต่ า งๆ ที่ มีข้ อ มูลข่ า วสารมีค วาม
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง กลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มตัวอย่างมักจะทากิจกรรมต่างๆ
ตลอดเวลาเมื่อมีเวลาว่าง ทาให้กลายเป็นกลุ่มที่มกี ารเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากที่สุด กลุ่ม
ประวัติศาสตร์น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราเป็นพิเศษ อาจ
ไม่สนใจการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ จึงไม่พบความสัมพันธ์ของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิต
จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัญญา นาคนุ่น [8]
ซึ่งศึกษาเรื่อง การสารวจพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารทางสื่อออนไลน์ (สื่ออินเตอร์เน็ต) และทัศนคติที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์สบู่แครอทฟิลิปปินส์ที่จาหน่ายทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความบ่อยที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับ
ความบ่อยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการแสวงหาข้อมูลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ด้านการ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสบู่แครอทฟิลิปปินส์จากอินสตาแกรม
3. สมมติฐานที่ 3 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มรูปแบบ
การด าเนิ น ชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วแบบธรรมชาติ ทั้ ง 8 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชอบ
อินเตอร์เน็ต กลุ่มไม่ชอบหยุดนิ่ง กลุ่มรักครอบครัว กลุ่มดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มถือตนเองเป็นหลัก กลุ่มก้าวล้า
นาสมัย กลุ่มความเชื่อดั้งเดิม และกลุ่มประวัติศาสตร์น่าสนใจ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก จากสภาพสังคมและสภาพ
เศรษฐกิจส่งผลให้ทุกวันนี้มนุษย์เกิดความเครียดได้ง่าย ดังนั้นในช่วงที่มีโอกาสที่จะได้พักผ่อน ส่งผลในเกิดพฤติกรรม
ในการท่องเที่ยว กลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบดีทั้งภายนอกและภายใน กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นตัวของตนเอง ทา
ให้กลายเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากที่สุด กลุ่ มประวัติศาสตร์น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองเราเป็นพิเศษ ไม่มีความจาเป็นต่อการนาไปใช้ประโยชน์
ของคนกลุ่มนี้ จึงเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ของกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตน้อยที่สุด
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จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ์
ซึ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยศึ ก ษากรณี ต ล าดน้ าอั ม พวา จั ง หวั ด
สมุ ทรสงคราม ผลการวิจั ย พบว่า นัก ท่อ งเที่ ยวส่ว นใหญ่มี พ ฤติ กรรมการท่อ งเที่ ยวต่ อตลาดน้ าอัม พวา จั งหวั ด
สมุทรสงคราม เคยมาท่องเที่ยวตลาดน้าอัมพวาก่อนหน้านี้ 3 ครั้งขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ เพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ มีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้าอัมพวาโดยรถส่ว นตัว จานวนสมาชิกที่ร่ว มเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาด ครั้ง 4-5 คน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัว
4. สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาติของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยความ
พึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของมนุษย์จะมีความต้องการพื้นฐานอยู่ 5 ระดับ จึงต้องมุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจให้เกิดสภาวะที่
ปราศจากความเครียด และมนุษย์มักจะมีการเลือกเปิดรับสื่อประเภทต่างๆที่มีข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของตนเอง
จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร สิงหะ[10]
ซึ่งศึกษาเรื่อง การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดาน้าลึกของนัก
ดาน้าชาวไทย ผลการวิ จัยพบว่ า สื่อ ที่นักด าน้าชาวไทยใช้ประกอบการตั ด สินใจท่องเที่ยวแบบดาน้าลึก คือ สื่ อ
อินเทอร์เน็ต (Internet Media) และสื่อบุคคล (Personal Media) สื่อมวลชน (Mass Media) นั้นไม่ได้มีผลกับการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบดาน้าลึกของนักดาน้าชาวไทย
5. สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษ ย์จะมุ่ง
ไปสู่การตอบสนองความพอใจให้เกิดสภาวะที่ปราศจากความเครียด และจากสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจส่งผล
ให้ทุกวันนี้มนุษย์เกิดความเครียดได้ง่าย ส่งผลในเกิดพฤติกรรมในการท่องเที่ยว
จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลลักษณ์ ทองปั้น
ซึ่งศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามมากที่สุดคือเพื่อ
บารุงผิว โดยมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มากที่สุดคือ เพิ่งเคยซื้อเพียงครั้งเดียว ระยะเวลาในการ
บริโภคประมาณ 6 เดือน แหล่งในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามที่ผู้บริโภคไปซื้อมากที่สุดคือร้านขายยา
ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์วิตามินซี ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพื่อความ
งามเฉลี่ยต่อครั้งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 1,481.70 บาท
6. สมมติฐานที่ 6 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมนุษย์มักจะมี
การเลือกเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ ที่มีข้อมูลข่าวสารมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ส่งผลในเกิดพฤติกรรมใน
การท่องเที่ยว
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จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารารัตน์ แก้วพันธุ์
ช่วง ซึ่งศึกษาเรื่อง การเปิดรับ และการรับรู้การสื่อสารการตลาด โทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นสปริงของผู้บริโภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า การเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร กั บ การรั บ รู้ ก ารสื่ อสารการตลาดของ
โทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคชั่นสปริงของกลุ่มตัวอย่างในสื่อทุกประเภท มีความสัมพันธ์กัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1. ผลจากการวิ จั ย สามารถน าไปวางแผนและพั ฒ นาส าหรั บ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วการรั บ มื อ กั บ
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากขึ้น
2. ช่ ว ยให้ ผู้ป ระกอบเกี่ ย วกั บ โรงแรมและรี ส อร์ ท สามารถส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร รายละเอี ย ดที่ พั ก
โปรแกรมเที่ยวได้ตรงช่องทางกับผู้บริโภคมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจที่มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพียงอย่าง
เดียวซึ่งอาจไม่ได้ความครบถ้วนของข้อมูลในส่วนของเครื่องมือแบบสอบถามไม่สามารถวัดได้อย่างละเอียด เช่น
อารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้นจึงควรทาการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับวิธีเชิงปริมาณ เช่น
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการสนทนากลุ่ม หรือควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม (Indepth Interview and Focus Group)
2. การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น ควร
ท าการศึ ก ษาในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ เพื่ อ จะได้ ข้ อ มู ล ที่ เ ปรี ย บเที ย บกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในเขต
กรุงเทพมหานครว่ามีความเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรณรงค์โครงการ
ต่อไป
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NBUS018: รูป แบบการดํา เนินชีวิต การเปด รับ ขา วสาร และพฤติก รรมการทองเที่ย วเชิ ง
สรางสรรคกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย: 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
งานวิจั ยนี้ มีวั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษา 1) รู ปแบบการดํา เนิ นชี วิต การเป ดรั บข าวสาร และพฤติ กรรมการ
ทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยว 2) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับ
การเปดรับขาวสารงานเทศกาลดนตรี 3) ความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ของนั ก ทอ งเที่ ยวชาวไทย 4) ความสัม พั น ธ ระหว า งช อ งทางการเปด รั บ ข าวสารกับ พฤติ กรรมการ
ทองเที่ย วงานเทศกาลดนตรี ของนักท องเที่ยวชาวไทย และ 5) ความสัม พันธ ระหวา งพฤติกรรมการท องเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรีกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่
เคยร วมงานเทศกาลดนตรี ทั้ งเพศชายและเพศหญิง อายุ ตั้ง แต 15-59 ป จํ านวน 400 คน ใช แบบสอบถามเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ใชการวิเคราะหปจจัย (Factor
Analysis) เพื่อ จัดกลุ มรูป แบบการดํ าเนิน ชีวิต และใชสถิติวิเ คราะหความสั มพันธ (Pearson’s product-moment
correlation coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบการดําเนินชีวิต
การเปดรับขาวสาร พฤติกรรมการทองเที่ยว และการใชประโยชนจากงานเทศกาลดนตรี
ผลการวิจัยสรุป ไดดังนี้ จากการวิเคราะหปจ จัยดานกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น สามารถจั ด
กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวชาวไทยได 7 กลุม ดังนี้ 1) กลุมนักกิจกรรมบันเทิง 2) กลุมรักเมืองไทย
3) กลุมเรียนรูคูกระแส 4) กลุมแสวงหาสิ่งใหม 5) กลุมใชเวลาวางใหเปนประโยชน 6) กลุมพอใจในตนเอง 7) กลุม
ความคิดสมัยใหม ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับการเปดรับ
ขา วสารเทศกาลดนตรี อ ยา งมี นั ยสํ าคั ญทางสถิติ ที่ ระดับ .01 รู ปแบบการดํา เนิ น ชีวิ ตมี ค วามสั ม พัน ธท างบวกกั บ
พฤติก รรมการทอ งเที่ ยว ที่ ระดับ นัยสํ าคัญทางสถิ ติ .01 และ .05 การเปดรับ ขาวสารเทศกาลดนตรีจากสื่อใหม มี
ความสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย ว ที่ ระดั บ นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติ .01 พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วมี
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
ในโลกปจจุบันการทองเที่ยวไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของ
โลก ซึ่งหลายๆ ประเทศอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูในอับดับ 1-3 ของประเทศนั้นๆ
เลยทีเดียว ทั้งนี้ทําใหรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีมูลคามหาศาล และในประเทศไทยรายไดจากการทองเที่ยวก็
นับ ได ว า อยู ใ นลํ า ดั บ ต น ๆ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ รายได จ ากการส ง สิ น ค า ออกอื่ น ๆ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วนั้ น จึ ง มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมากซึ่งจะนํามาสูการจางงาน สรางอาชีพและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมากมาย สําหรับประเทศไทยยังมองเห็นวาการทองเที่ยว ยังมีบทบาทมากเปนพิเศษ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกี ฬา จึงไดปรับเปาหมายรายไดก ารทองเที่ยวในป
2559 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ตั้งไวที่ 2.3 ลานลานบาท เปน 2.4 ลานลานบาท ฐานเศรษฐกิจ
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ปจจุบันหลายประเทศไดพัฒนาประเทศดวยแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) มากขึ้น
ซึ่งประเทศไทยก็เปนหนึ่งในนั้นที่ไดเริ่มคํานึงถึงเศรษฐกิจสรางสรรคและนํามาทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) และมีความชัดเจนขึ้นใน ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งประเทศไทยมีความพรอมใน
หลายๆ ดาน ทั้งทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษยที่มีความเปนเลิศในการ
ตอยอดแนวคิดสร างสรรค รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ สรางสรรค ผา นกระทรวงสําคั ญ
อาทิ กระทรวงพาณิชยที่ไดจัดประกวด 10 เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค กระทรวงอุตสาหกรรม ที่สงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑผานโครงการสําคัญ เชน Creative Lanna และกระทรวงวัฒนธรรมที่ผลักดันให 3 เมืองสําคัญของ
ประเทศไทย คื อ ภู เก็ ต พั ทยา และเชี ย งใหม เ ปน เครื อข า ยเมือ งสร างสรรคข ององค ก รยู เนสโก (UNESCO) ศู น ย
สรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จึงถือไดวาเปนกระบวนทัศน และทิศทางใหมของการ
ทองเที่ยวในปจจุบัน ที่ตางจากการทองเที่ยวแบบเดิมในยุคแรกๆ ซึ่งในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) UNESCO ไดริเริ่ม
โครงการ“เครือขายเมืองสรางสรรค” เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานอุตสาหกรรมสรางสรรค ที่จะนําไปสูรูปแบบใหมของ
ความรวมมือในระดับนานาชาติ ในภาคประชาชน เอกชน สาธารณะและประชาคม เครือขายเมืองสรางสรรคของ
ยูเนสโก มีทั้ งหมด 7 กลุม ซึ่งหนึ่งกลุมของรูปแบบนั้นคือ ดนตรี (Music) ซึ่ง เปาหมายของการทองเที่ยวแบบนี้คื อ
นักทองเที่ยวจะสามารถรับและเขาเปนสวนหนึ่ง ของวัฒนธรรมเมืองนั้นๆ ทั้งวัฒนธรรมในลักษณะที่จับตองไดและที่
เปนนามธรรม โดยผานประสบการณของนักทองเที่ยวเอง โครงการเครือขายเมืองสรางสรรคและการทองเที่ยวแนว
ใหมของ UNESCO จึงเนนถึงความผู กพัน ความจริงแทผานประสบการณ ซึ่ งเปนการสง เสริม กิจกรรมที่จ ะทําให
นักทองเที่ยวมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในลักษณะทางวัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
หนึ่งในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคนั้น คือ การทองเที่ยวเชิงดนตรีหรือการทองเที่ยวตามแหลง
เสียงเพลง เชน งานเทศการดนตรี ที่พบเห็นดังเชนกรณี หมูบาน Glastonbury, เมือง Glasgow ที่มีการรวมตัวของคน
จํานวนมากและนักทองเที่ยวจากตางถิ่นมารวมตัวกันอยางมหาศาล โดยจัดขึ้นอยางตอเนื่องในทุกๆ ป จนกลายเปน
ที่รูจักของคนทั่วโลกที่จะตองมาเยือนในเทศกาลดังกลาว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย [4] ซึ่งสําหรับประเทศไทย ก็
มีการเริ่มจัดงานเทศกาลดนตรีที่เปนที่รูจัก และเปนที่นิยมชาวไทย ทั้งยังดึงดูดยังมีชาวตางชาติใหเดินทางมารวมงาน
อีกด วย เช น Pattaya Music Festival และHua-Hin Music Festival, Big Mountain Music Festival, S2O
Songkran Music Festival, MAYA Music Festival รวมไปถึงงานที่เปนแฟรนไชสจากตางประเทศอยาง Arcadia
Spectacular ปย ะพงษ หมื่ นประเสริฐ ดี [5] งานเทศกาลดนตรีนั้ นไม ใช มีเพี ยงแคด นตรี แตยั งมีกิ จกรรมตา งๆที่
หลากหลายเพื่อใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมและมีปฎิสัมพันธกัน เชน กางเต็นท ออกกําลังกาย เวิรคช็อป ประดิษฐ
สิ่งของ ทําอาหาร เปนตน มีการออกบูทของชุมชน คนในทองถิ่นตางๆ ทําใหเกิดการจางงานและจะชวยสรางรายได
ใหกับ คนท องถิ่ น ซึ่ง ผูวิจั ยเล็ งเห็น ชองวางตรงที่ ที่จะควรมีการศึกษาถึง รูปแบบการดํา เนินชี วิตว าเป นอยา งไร การ
เปดรับขาวสารผานสื่อใดบาง และมีพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคอยางไร ตลอดจนการใชประโยชนความพึง
พอใจของนักทองเทีย่ วชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี เพื่อจะสามารถนําผลวิจัยที่ไดมาชวยภาครัฐและภาคเอกชนใน
การส ง เสริ ม พั ฒนา และประชาสั มพั น ธอุ ต สาหกรรมท องเที่ย วและอุ ต สาหกรรมดนตรี ในประเทศไทยให ดี ยิ่ง ขึ้ น
รวมถึงสรางภาพลักษณของประเทศไทย สงเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศใหดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
กับการใชประโยชนของนักทองเที่ยว
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับการเปดรับขาวสารงานเทศกาลดนตรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ของนักทองเที่ยวชาวไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางชองทางการเปดรับขาวสารกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาล
ดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการทองเที่ย วงานเทศกาลดนตรีกั บการใชประโยชนของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
นิยามศัพทเฉพาะ
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค หมายถึง การที่นักทองเที่ยวไดเขาเปนหนึ่งในสมาชิกของงานของงานเทศกาล
ดนตรี และมี สวนร วมในกิจกรรมการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติด วยตนเองและไดรับประสบการณจริ งจนเกิดเป น
ความผูกพันระหวางกัน ซึ่งกิจกรรมในเทศกาลดนตรีนี้นับเปนหนึ่งในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
เทศกาลดนตรี (Music Festival) หมายถึง งานคอนเสิรตทุ กแนวดนตรี ที่มีการการแสดงดนตรี สดของ
ศิลปนโดยจัดขึ้นในพื้นที่ทองเที่ยวสําคัญของแตละจังหวัดในประเทศไทย ประกอบไปดวยการแสดง ซุมกิจกรรม ฉาก
เวที แสง สี เสียง ผูจัดงาน ผูสนับสนุน เจาหนาที่ และนักทองเที่ยวเขารวมงานจํานวนมากมีการดํารงชีวิตรวมกันใน
ระยะเวลาตลอดการทองเที่ยวภายในงาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

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

H1

H2

การเปดรับขาวสาร
- ชองทาง
- ความถี่
- ระยะเวลา
H3
พฤติกรรมการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี
- การตัดสินใจ
- ความบอยครั้งในการทองเที่ยว
- ระยะเวลาในการทองเที่ยว
- คาใชจายในการทองเที่ยว
H4
การใชประโยชน
- เพื่อตองการรูเหตุการณ
- เพื่อพูดคุย/สนทนา
- เพื่อการมีสวนรวม
- เพื่อเสริมความคิดเห็น
- เพื่อความบันเทิง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร และพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคกับ
การใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย: ในบริบทเทศกาลดนตรี ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ และประเด็นในการศึกษา 4 แนวคิดทฤษฎี ไดแก 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
รูปแบบการดําเนิน ชีวิต (Lifestyles) 2) แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ ยวกับการเปดรับ ขาวสาร (Media Exposure Theory) 3)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourist’s Behaviors) และ 4) แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการใชประโยชน (Uses and Gratification)
การวิจัยนี้ใชประชากรกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยรวมงานเทศกาลดนตรี จํานวน 400 คน
อายุระหวาง 15-59 ป ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุที่อยูในวัยแรงงาน มีรูปแบบการดําเนินชีวิต รายได อํานาจการ
ตัดสินใจ และเลือกเปดรับสื่อไดดวยตนเอง รวมถึงสามารถตัดสินใจมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ของเทศกาลดนตรีเอง
ได สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ผูวิจัยใชเทคนิคการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดย
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกที่จะศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวที่เคยเขารวมงาน
เทศกาลดนตรี โดยทํ าการใชเครื่อ งมือแบบสอบถามในการเก็บ ขอมูลโดยกับกลุมตัวอยางที่เ ขารวมเทศกาลดนตรี
บริเวณภายในงานเทศกาลดนตรี รวมกับออนไลน ทั้งหมด 400 คน ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 การเปดรับขาวสาร ตอนที่ 3 รูปแบบการดําเนินชีวิต ตอนที่ 4 พฤติกรรมการทองเที่ยวเทศกาล
ดนตรี ตอนที่ 5 การใช ป ระโยชน ข องนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย ถั ด มาทํ า การวิ เ คราะห ป จ จั ย องค ป ระกอบ (Factor
Analysis) ใชเพื่อลดจํานวนตัวแปร รูปแบบการดําเนินชีวิต ดวยการจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน โดย
การสกัดปจจัยใชวิธีองคประกอบหลัก ที่คา Eigenvalue มากกวา 1 และหมุนแกนปจจัยแบบ Vrimax ตามขั้นตอน
ตอไปนี้
1. การวิเคราะหปจจัยองคประกอบขั้นที่ 1 ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปรชุดกิจกรรม ตัวแปรชุด
ความสนใจ ตัวแปรชุดความคิดเห็น เพื่อจัดกลุมกิจกรรม กลุมความสนใจ และกลุมความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในงานเทศกาลดนตรี
2. การวิเคราะหปจจัยองคประกอบขั้นที่ 2 ใชหาความสัมพันธระหวางกลุมกิจกรรม กลุมความสนใจ
กลุมความคิดเห็น เพื่อจัดเปนกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวชาวไทยในงานเทศกาลดนตรี
ในการจั ด กลุ มข อ มู ลเกี่ ย วกั บรู ป แบบการดํ าเนิ น ชี วิต วิ เคราะหสถิ ติ เ ชิง อนุ ม าน (Inferential Statistic
Analysis) เพื่อการทดสอบสมติฐานที่ตั้งเอาไว โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จะใช
คาสถิติแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coeffifient) ในการวิเคราะหขอมูล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเ ปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง20-29 ป เปนกลุ มเริ่มตนวั ย
ทํางาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000–20,000 บาท และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด กิจกรรมที่กลุมตัวอยางทําเปนประจําไดแก รับประทานอาหารนอก
บานในรานบรรยากาศดีๆ และติดตามขาวสารการทองเที่ยวเปนประจํา มีความสนใจจะหาประสบการณแปลกใหม
ตื่นเต น ทา ทาย และมีความคิด เห็นว าสถานที่ท องเที่ยวในประเทศไทยสามารถดึง ดูดนัก ทองเที่ยวทั่วโลกได กลุ ม
ตัวอยา งส วนใหญ มีก ารเปด รับ ขา วสารเทศกาลดนตรี มากที่สุดจากสื่อ Facebook โดยมี พฤติ กรรมการทอ งเที่ย ว
เทศกาลดนตรีจากปจจัยไดแก รายชื่อศิลปน มีสวนรวมสรางทะเลดาว (จากแสงแฟรชมือถือ) และวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการฟงดนตรีมากที่สุด ดานการใชประโยชนคือสวนมากใชเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน
จากการวิเคราะหปจจัยองคประกอบ (Factor Analysis) ในการวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตรายดาน
ของกลุมตัวอยางไดผลดังนี้ ดานกิจกรรม (Activities) ประกอบดวยตัวแปร A1-A9 พบวากิจกรรมที่กลุมตัวอยางทํา
เปนประจํา ไดแก A7 รับประทานอาหารนอกบานในรานบรรยากาศดีๆ (คาเฉลี่ย 3.76) ดานความสนใจ (Interests)
ประกอบดว ยตั วแปร I1-I9 พบว า ประเด็ นที่ก ลุม ตัวอยา งใหความสนใจ มากที่ สุด คือ I6 ในดานตา งๆ ได แก ให
ความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับแรก (คาเฉลี่ย 4.64) และดานความคิดเห็น (Opinions) ประกอบดวยตัวแปร O1O9 พบวา ประเด็นที่กลุ มตัวอย างเห็น ดวยและใหความสําคั ญมากที่ สุด คือ O9 สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลกได (คาเฉลี่ย 4.62) ถัดมาใชการจัดกลุมตัวแปรตามรูปแบบการดําเนินชีวิต (AIO) ที่
มีความสัมพันธกัน ซึ่งสามารถจัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวชาวไทยได ได 7 กลุมดังนี้ 1 กลุมนัก
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กิจกรรมบันเทิง ประกอบดวยตัวแปร A4, A5, I6, I7, I8 กลุมที่ 2 กลุมรักเมืองไทย ประกอบดวยตัวแปร O3, O4, O6,
O7, O8, O9 กลุมที่ 3 กลุมเรียนรูคูกระแส ประกอบดวยตัวแปร I3, I4, I5 กลุมที่ 4 กลุมแสวงหาสิ่งใหม ประกอบดวย
ตัวแปร A2, A6, A7,A9 กลุมที่ 5 กลุมใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประกอบดวยตัวแปร A1, A3, A8, I2, I9 กลุมที่ 6
กลุมพอใจในตนเอง ประกอบดวย ตัวแปร I1, O1, O2 กลุมที่ 7 กลุมความคิดสมัยใหม ประกอบดวยตัวแปร O5
ถัดมาในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิต การรับเปดรับขาวสาร พฤติกรรม
การทองเที่ยว และการใชประโยชนจากการทองเที่ยวเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย ไดผลสรุปดังนี้
1. รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธตามสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยกลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธทางบวกกับการเปดรับขาวสารการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ทั้ ง 7 กลุ ม ยกเว น คู ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม นั ก กิ จ กรรมบั น เทิ ง มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคูความสัมพันธระหวางกลุม
เรียนรูคูกระแส และกลุมความคิดสมัยใหมไมมีความสัมพันธกับสื่อเกานั้นอยางมีนัยทางสถิติ
2. รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการท อ งเที่ ย วงานเทศกาลดนตรี ข อง
นักทองเที่ยวชาวไทย ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธตามสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยกลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมตัดสินใจทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย ทั้ง
7 กลุม ยกเวนคูความสัมพันธระหวางกลุมนักกิจกรรมบันเทิงกับวัตถุประสงคการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี และกลุม
ความคิด สมัยใหม กับปจจัย ประกอบการมีสว นรวมในเทศกาลดนตรีนั้น มีนัยสําคั ญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และกลุ ม
ความคิดสมัยใหมกับวัตถุประสงคนั้นไมมีความสัมพันธอยางมีนัยทางสถิติ
3. การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยว
ชาวไทย ดว ยการหาคา สัม ประสิท ธิ์สัม พันธ นั้น พบวา มีค วามสัม พันธ กัน ตามสมมติฐ านที่ ตั้ง ไวทั้ งหมด โดยการ
เปดรับขาวสารสื่อเกา การเปดรับขาวสารสื่อใหม และการเปดรับขาวสารสื่อเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมตัดสินใจทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพันธกับมีการใชประโยชนจากการทองเที่ยว
งานเทศกาลดนตรี ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธนั้น พบวา มีความสัมพันธกันตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งหมด โดย
ปจ จั ยประกอบการมี สว นรว มเทศกาลดนตรี พฤติ ก รรมการมี สว นรว มเทศกาลดนตรี วัต ถุ ป ระสงค ก ารท อ งเที่ ย ว
เทศกาลดนตรี กับมีความสัมพันธทางบวกกับการใชประโยชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการศึ กษาวิ จั ยเรื่อ ง “รู ปแบบการดํ าเนิน ชี วิต การเปด รั บข าวสาร และพฤติ ก รรมการท องเที่ย วเชิ ง
สรางสรรคกั บการใชประโยชน ของนั กทองเที่ยวชาวไทย : ในบริ บทเทศกาลดนตรี เมื่อพิ จารณาผลการศึกษา การ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ แลวนั้น อภิปรายผลไดดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ตมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเป ด รั บ ข า วสารการท อ งเที่ ย วงาน
เทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย
กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารเทศกาลดนตรีนั้นสามารถกลาวได
วานักทองเที่ยวกลุมนักกิจกรรมบันเทิง มีการเปดรับขาวสารทั้งจากสื่อเกา อยางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร
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และสื่อใหมอยาง สื่อสังคมออนไลน facebook twitter youtube สื่ออินเตอรเน็ต โปรแกรมสนทนาLine และโปรแกรม
สืบคนขอมูล google เนื่องจากสื่อตางๆเปนผลการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับตัวใหเขากับยุคสมัย นักทองเที่ยวที่
ต อ งการข อ มู ลข า วสารต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม ความคิ ด เห็ น และความสนใจ ในรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ประจําวันจึงมีการเลือกเปดรับสื่อเพื่อรับขาวสารการทองเที่ยว โดยเริ่มจากกระบวนการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ทองเที่ยวที่สนใจ หรือการเดินทาง แลวจึงเลือกเปดรับขาวสารจากสื่อที่สอดคลองกับประสบการณของตนเอง ทั้งสื่อ
เกา สื่อใหม และนักทองเที่ยวเห็นวาเปนประโยชนสอดคลองกับทัศนคติของตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงฤดี
หอนาค พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปดรับเพลงไทย
สากลจากสื่อ วิทยุ โทรทัศน วีดีโอ และการแสดงสด (คอนเสิรต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 นั่น
คือหากมีการเปดรับสื่อเพลงไทยสากลจากสื่อตางๆ มากรูปแบบการดําเนินชีวิตของเยาวชนก็จะดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกันกับจุดมุงหมายในเหตุผลและคุณลักษณะตางๆ ของเพลงไทยสากล
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
ของนักทองเที่ยวชาวไทย
รูปแบบการดําเนินชีวิตเกือบทุกกลุมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว คือ รูปแบบการดําเนินชีวิตทั้ง 7 กลุม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย สวนกลุมความคิดสมัยใหมไมมีความสัมพันธกับ
วัตถุประสงคนั้น
กลาวคือ กลุมนักกิจกรรมบันเทิงนั้น เปนกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสนใจเรื่องการทองเที่ยว
รูปแบบใหมๆ ที่ตื่นเตนทาทายอยูแลว ทั้งยังไมชอบอยูเฉยชอบออกเดินทางทํากิจกรรมกับคนหมูมากสนใจในความ
บันเทิง เปดรับสื่อบันเทิง ติดตามขาวสารงานเทศกาล รวมทั้งชอบการสังสรรคกับคนหมูมาก เพราะฉะนั้นคนกลุมนี้จึง
นิยมเดินทางไปทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และตอบสนองความตองการ เพื่อการผอนคลาย
และแสวงหาประสบการณใหมๆของตนเอง ดังนั้นพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่จะตัดสินใจเขารวมงานเทศกาลดนตรีนั้น
ตรงกับลักษณะนิสัยพฤติกรรมของคนกลุมนี้ ดารา ทีละปาล ที่แสดงใหเห็นวาลักษณะประชากรแบบการดําเนินชีวิต
ทั้งในดานกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ลวนแลวแตมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งในที่นี้หมายถึงพฤติกรรม
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งในงานเทศกาลดนตรีนั้นเปดโอกาสใหผูคนแสดงพฤติกรรมไดปลดปลอย
แลกเปลี่ยนความคิด ความสามารถที่มีในการรวมทํากิจกรรมตางๆ ภายในงาน ไดมีสวนรวมรอง เตน ไปกับศิลปนที่
ชื่นชอบ พร อมกั บพบเจอเพื่อนๆ ใหม ที่มีทั ศนคติแ ละความชื่น ชอบในการทํา กิจ กรแรมที่ คล ายๆ กั น ซึ่ งทํ าให เกิ ด
ความสั ม พัน ธ กับ ป จ จัย ประกอบการมี สวนร วมอย าง พฤติ กรรมการมีสว นร ว มและวัต ถุ ประสงค ที่ เข า รว มในงาน
เทศกาลดนตรี
สมมติฐานที่ 3 การเปดรับขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีของ
นักทองเที่ยวชาวไทย
การเป ดรั บข าวสาร มีค วามสั มพั นธ ความสัม พัน ธระหวา งกั บพฤติ กรรมการท องเที่ ยวงานเทศกาล
ดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งหมดกลาวคือ การเปดรับขาวสารจากสื่อเกา การ
เปดรับขาวสารจากสื่อใหม การเปดรับขาวสารเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมตัดสินใจทองเที่ยว
งานเทศกาลดนตรีของนักทองเที่ยวชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปดรับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

187

24 มีนาคม 2560

ขาวสารของกลุมตัวอยางเปนไปตามแนวคิดของ Wilbur Schramm ไวดังนี้ 1) ประสบการณ 2) การประเมินสาร 3)
ภูมิหลังที่แตกตาง 4) ความสามารถ 5) ความสามารถในการรับสาร 6) บุคลิกภาพ 7) อารมณ และ 8) ทัศนคติ
จากผลการวิจัยการเปดรับสื่อของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เปนเชนนี้เพราะคุณสมบัติของผูรับสารและ
คุณสมบัติของสื่อมวลชนแตละรูปแบบมีหนาที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชนสื่อใหมที่นิยมใชในปจจุบันอยางสื่อสังคม
ออนไลนนั้น สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว เรียลไทม แตมีความนาเชื่อถือในระดับต่ํา แตสามารถเผยแพร
และกระจายขาวสารไดกวางและคลอบคลุมมากกวาสื่ออื่นๆ อรัญญา มาลายทอง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก
สื่อตางๆ พบวา ผูใชการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต จะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคลประเภทเพื่อน
รวมงานมากที่สุด สําหรับความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต นั้น มีความสัมพันธ
กับการยอมรับการสื่อสารผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรีมีความสัมพันธกับมีการใชประโยชนจาก
การทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี
พฤติกรรมการทองเที่ยวงานเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธกับมีการใชประโยชนจากการทองเที่ยวงาน
เทศกาลดนตรี ซึ่ งเปน ไปตามสมมุ ติฐานที่ตั้งไวทั้งหมดทุ กตัวแปร กลาวคื อ ปจ จัยประกอบการมี สวนร วมเทศกาล
ดนตรี พฤติกรรมการมีสวนรวมเทศกาลดนตรี วัตถุประสงคการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี มีความสัมพันธทางบวกกับ
การใชประโยชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ทั้ง 3 ปจจัย นั้นมีการใชประโยชนจากการทองเที่ยวเทศกาลดนตรี เพื่อความบันเทิง
สนุกสนาน เพื่อความเพลิดเพลิน และพักผอนหยอนใจ เพื่อหลีกหนีความวุนวายหรือปญหาจากการทํางาน เพื่อเสริม
ความคิดเห็นสรางแรงบันดาลใจ เพื่อความสัมพันธที่ดีและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น ตรงกับแนวคิดของ
กัน เนาวรั ตน พลายนอยและคณะ ไดเสนอวา การวิเคราะห พฤติก รรมการท องเที่ ยว นั้นจะกลาวถึงป จจัยที่ ทําให
บุคคลตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว ซึ่งไดแกคาใชจายที่ใช สําหรับการทองเที่ยว เวลาสําหรับการทองเที่ยว และ
ความตั้งใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 องคประกอบนั้นเปนตัวกําหนดที่สําคัญยิ่งตอการเดินทางทองเที่ยว และ
ยังคลา ยคลึง กับ ธนพร คลองนอ ย พฤติก รรมที่ทํ าใหก ลุมตั วอยา งต องการชมคอนเสิรต เพราะชื่นชอบการชม ณ
สถานที่การแสดงสดมากกวาการรับชมทางโทรทัศน โดยสวนใหญเดินทางมาชมกับกลุมเพื่อน และใหความสําคัญกับ
การชมคอนเสิรตในระดับปานกลาง และกลุมตัวยางมีความพึงพอใจภายหลังการไดชมคอนเสิรต ในระดับมาก และ
คิดวาไดรับประโยชนจากการชมในระดับมากเพื่อพูดคุยสนทนา เพื่อตองการรับรูเหตุการณรอบตัว และเพื่อเปนสวน
หนึ่งของสังคมและรูเทาทันสังคม
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ที่ได ศึกษาการสรางองคความรู เรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิต การเปดรับขาวสาร
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และการใช ประโยชนข องนัก ทองเที่ยวชาวไทย ในบริบทงานเทศกาลดนตรี
พบวา นัก ท องเที่ย วสว นใหญมี ค วามตอ งการและเป ดรั บ ขา วสารผา นสื่อ ใหม อย า ง สื่ อสั ง คมออนไลน facebook
twitter instagram มากที่สุด จึงควรใหความสําคัญกับชองทางสื่อใหมในการเผยแพรขาวสาร และขอมูลดานการ
อํานวยความสะดวก ทั้งดานที่พัก การเดินทาง ความปลอดภัย และกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้ง
ตนเองและผูรวมเดินทาง ซึ่งเปนสวนในพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่จะตัดสินใจเขารวมงานเทศกาลดนตรีพฤติกรรม
การทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับ
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หนวยงานภาครัฐอยางกระทรวงการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ไดแก คาย
เพลง โปรโมเตอร สปอนด เซอร นั กการตลาด นั กประชาสัมพั นธ รวมถึ งตัว ศิลป นอิสระ กับการวางแผนสนั บสนุ น
อุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย เพื่อสงเสริมผลักดัน ประชาสัมพันธ และกระตุนประเทศไทยใหมีการพัฒนาของ
อุสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย การสรางวัฒนธรรมดนตรีอยางจริงจัง ใหศิลปนและนักดนตรีมีตัวตนมีชองทางการ
ขายผลงานใหเปนที่ยอมรับ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคสําหรับงานเทศกาลดนตรีใหเปนที่ยอมรับทั้ง
ในและตางประเทศ
ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณโดยใช แ บบสอบถามเป น ตั ว ชี้ วั ด ในภาพรวมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยเขารวมเทศกาลดนตรีเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรมีศึกษากลุมนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ควบคูไป
ดวย ทั้งในมุมมองของผูจัดงานและมุมมองของนักทองเที่ยว เพื่อใหไดผลการศึกษาจากหลายมุมมองเพื่อการนําผล
การศึ กษาไปพั ฒนาต อยอดในอนาคต ตั วแปรที่นํ ามาใชศึ กษาในงานวิจั ยครั้ งนี้ คื อ รูป แบบการดํา เนิ นชี วิต การ
เปดรับขาวสาร พฤติกรรมการทองเที่ยว และการใชประโยชนของนักทองเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งตอไป
ผูวิจั ยในอนาคตสามารถศึก ษาเพิ่ม เติ มในตัว แปรอื่น ๆ ทั้งด านนัก ทองเที่ ยว เช น ดานการแสวงหาขอ มูล ทัศ นคติ
ความพึงพอใจ หรือดานของผูประกอบการเทศกาลดนตรี เชน ดานกลยุทธการตลาด การรักษาความสัมพันธ และ
ประชาสัมพันธ เปนตน
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NBUS021: แรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญา ในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
MOTIVATIONS OF DIPLOMA STUDENTS ON DECISION-MAKING TO FURTHER STUDY
AT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION: SRIWATTANA BUSINESS
ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE, EDUCATION CENTER, THONBURI
UNIVERSITY
วรเทพ ตรีวิจิตร 1 ชลกนก โฆษิตคณิน 2
1
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
2
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ จาแนกตาม
สถานภาพ ได้ แก่ เพศ อายุ อาชี พ เงินเดือน ภูมิลาเนา สาขาวิช าที่ศึก ษา และการกู้ ยืมเงิ นจากกองทุนกู้ ยืมเพื่ อ
การศึกษา ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา และด้านความสะดวกในการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2559
จานวน 226 คน สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. นักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จาแนกรายด้าน พบว่า ด้านเหตุผลส่วนตัว มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความสะดวกในการเดินทาง ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จาแนกตาม
สถานภาพ พบว่า นักศึกษาอนุปริญญาที่มีสถานภาพต่างกัน (เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ภูมิลาเนา สาขาวิชาที่ศึกษา
และการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญ ญาตรี ทั้ง 5 ด้าน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

191

24 มีนาคม 2560

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 Oneway 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูงมาก การจัดการศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงานและเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้
อย่างเหมาะสม (สุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ. 2537 อ้างถึงใน กิตติ ตันวีระ. 2545) การศึกษาเป็นปัจจัยที่สาคัญในการ
พัฒนาประเทศและเป็นส่วนสาคัญในการเสริมสร้างคุณภาพประชากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่
เกิดขึ้น จึงจาเป็นที่จะต้องให้ความสนใจและให้การสนับสนุนส่งเสริมมากที่สุด นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความคิ ด และเจตคติ ให้คนไทยรู้จักตนเอง แล้วนาความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและเสริมสร้างสังคมให้ดขี ึ้น ประเทศใดก็ตามถ้ามีคนที่มีคุณภาพมากประเทศนั้นย่อมพัฒนาได้ก้าวไกลกว่า
ประเทศอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาประเทศไปสู่ จุ ด หมายปลายทางอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จึ ง จ าเป็ น จะต้ อ งอา ศั ย
ผู้เชี่ยวชาญจากหลายวิชา ทั้งนี้เพราะกระบวนการพัฒนาประเทศนั้นเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบมาเกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรัชญา และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งสถาบันที่บทบาทและรับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ สถาบันการศึกษาซึ่งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสนองความ
ต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2539:
7) เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญที่สุด ที่จะทาให้มนุษย์เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ การศึกษานับเป็นเครื่องช่วยให้เกิด
สติปัญญา เกิดความคิดก้าวหน้าและทันสมัยมีไหวพริบ รู้จักใช้วิจารญาณในการตัดสินปัญหาต่างๆ เป็นคนมีเหตุผล
มีความรู้กว้างขวาง รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ บุคคลที่ได้รับการศึกษาย่อมรู้จักใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสถาบันของภาครัฐและเอกชนมีการศึกษาแบบภาคปกติและ
การศึกษาแบบภาคพิเศษ ทั้งนี้เป็นการตอบสนองความต้องการตลาดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจานวนมากที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนแบบภาคปกติได้ โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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นักศึกษาต้องคานึงถึงหน้าที่การงานที่รับผิดชอบประจา 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
เปิดทาการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 คณะ 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย คณะบริห ารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี เพื่อรองรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายอาชีวศึกษา ให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีคุณภาพ ซึ่งคงไว้จานวนนั กศึกษาในระบบอาชีวศึกษาอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทางานในพื้นที่มีโอกาสพัฒนา
คุณวุฒิของตน โดยใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดจึงไม่ต้องเดินทางไกลมาก
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษา
แรงจูงใจในด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และ
ด้านความสะดวกในการเดินทาง เพื่อนาผลข้อมูลใช้เป็นแนวทางสู่การวางแผนกาหนดนโยบาย การกาหนดกลยุทธ์ใน
เชิงรุกการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ปกครองในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ จาแนกตามสถานภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพ ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. เงินเดือน
5. ภูมิลาเนา
6. สาขาวิชาที่ศึกษา
7. การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านลักษณะของสถาบัน
3. ด้านการประชาสัมพันธ์
4. ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา
5. ด้านความสะดวกในการเดินทาง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 จานวนทั้งสิ้น 520 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 จานวน 226 คน สุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรั บการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องแรงจูงใจและความต้องการ เพื่อ
กาหนดขอบเขตของการวิจัย และได้กาหนดเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 คาถาม
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป จานวน 7 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ภูมิลาเนา สาขาวิชาที่
ศึกษา และการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน
คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และด้านความ
สะดวกในการเดินทาง
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีลาดับขั้นการวิเคราะห์ดังนี้
1. การตรวจสอบข้ อ มู ล (Editing) ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถามแต่ละฉบับ
2. การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้
ล่วงหน้า แยกแบบสอบถามให้เป็นหมวดหมู่ ตามตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ เงินเดือน ภูมิลาเนา สาขาวิชาที่ศึกษา และ
การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. การประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย 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
ภูมิลาเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 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 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ประเด็นแรงจูงใจ
1. ด้านเหตุผลส่วนตัว
2. ด้านลักษณะของสถาบัน
3. ด้านการประชาสัมพันธ์
4. ด้านค่าใช้จา่ ยในการศึกษา
5. ด้านความสะดวกในการเดินทาง
รวม

ระดับแรงจูงใจ
.

แปลผล

4.10
4.07
3.89
4.01
3.82
3.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เป็นรายข้อ
ประเด็นแรงจูงใจ
1. ด้านเหตุผล
ส่วนตัว

ประเด็นแรงจูงใจรายข้อ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเอง รองลงมานั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ได้ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ท างการเรี ย นมากกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น และนั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธนบุรีเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น
ตามลาดับ
2. ด้านลักษณะของ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีมีชื่อ เสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปและมีการพัฒนา
สถาบัน
อย่างต่อเนื่อง รองลงมาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีมีมาตรฐานและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และคณาจารย์มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตามลาดับ
3. ด้านค่าใช้จ่ายใน นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรน้อ ยกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น
การศึกษา
รองลงมาค่าตาราและเอกสารการเรียนมีราคาที่เหมาะสม และนักศึกษาสามารถหารายได้ระหว่าง
การศึกษาต่อในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีได้ ตามลาดับ
4. ด้านการ
ได้รับคาแนะนาให้เข้าศึกษาต่อศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีจากเพื่อนกลุ่มเดียวกัน เพื่อนรุ่นพี่
ประชาสัมพันธ์
รองลงมาอาจารย์แนะแนวของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษาทราบข่าวการรับ
สมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ จากป้ า ยโฆษณาตามสถานที่ และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ตามลาดับ
5. ด้านความสะดวก การเดินทางจากที่ทางานไปยังศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีไปมาสะดวกรองลงมาการเดินทาง
ในการเดินทาง
จากที่ พักไปยังศูน ย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีไ ปมาสะดวก และมีทางเลื อ กในการสั ญ จรที่
หลากหลาย ตามลาดับ
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3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจนักศึกษาอนุปริญญาในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จาแนกตาม
สถานภาพ ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบแรงจูงใจจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
2. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
3. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
4. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีเงินเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
5. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
6. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีสาขาวิชาที่ศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
7. นักศึกษาอนุปริญญาที่มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาต่างกัน
มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน

ผลการวิจยั
ยอมรับ
ปฏิเสธ
/
/
/
/
/
/
/

อภิปรายผล
แรงจู ง ใจของนั ก ศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาในการเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจทั้ง 5 ด้าน พบว่าแรงจูงใจของนักศึกษา
อนุปริ ญญาเป็น ประเด็นที่ สาคั ญในการตั ดสิน ใจศึ กษาต่อระดับปริญญาตรีซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจั ย ของสุชาติ
เก้า เอี้ ยน (บทคัด ย่อ : 2549) ได้ศึก ษาแรงจู งใจในการเลือ กศึ กษาต่ อระดับ ปริ ญญาตรีข องนั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีแรงจูงใจ ด้านลักษณะของสถาบัน ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และความสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับมาก ทุกด้านยกเว้น
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องและสื่อการประชาสัมพั นธ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยได้แก่ ด้า น
เศรษฐกิจมีแรงจูงใจสูงที่สุด ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้ านสังคม ด้าน
ลั ก ษณะของสถาบั น ด้ า นความสะดวกในการเดิ น ทาง และด้ า นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์
ตามลาดับ และพล เหลืองรังษี (2546) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า แรงจูงใจในด้านการศึกษาต่อด้าน
เหตุผลส่วนตัว ด้านลักษณะของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความแตกต่างกัน
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นักศึกษาอนุปริญญาที่มีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน ไม่
แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์ นุชนารถ (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวั ย ของนั กศึ กษามหาวิท ยาลั ยราชภั ฎสวนดุสิต พบว่ า ปั จจั ยจูง ใจในการเลือกศึก ษาสาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยเปรี ยบเทียบตามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
พบว่า เพศ อาชีพ และรายได้ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ยนั กศึ ก ษาอนุ ป ริญ ญามี แรงจู ง ใจในการเลื อ กศึ ก ษาต่อ ระดั บปริ ญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การรับทราบข้อมูลข่าวสารของบิดามารดา ญาติพี่
น้ อ งที่ จ ะแนะน าให้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี รวมถึ ง การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของอาจารย์ จ าก
สถานศึกษาเดิมที่จะให้คาแนะนาเข้าศึกษาต่อยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร เห็นควรให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ เขต
พระโขนง เขตบางนา และชุมชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายให้ มากขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้สนใจมา
สมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบของนักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะ
บริหารธุรกิจ ในภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบของนักศึกษาอนุปริญญามีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะ
บริหารธุรกิจ เช่น ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง คณะ/สาขาวิชาที่ต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
3. ควรมีการทาวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในด้านอื่น เช่น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านค่านิยมทางสังคม ด้านเจตคติ เป็นต้น
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NBUS022: แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
THE MOTIVATIONAL FACTORS THAT ARE AFFECTING WORK OF NORTH BANGKOK
UNIVERSITY EMPLOYEES
ดารารัตน เกษแกว 1 ดร.พงษศักดิ์ เพชรสถิตย 2
1
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ จํานวน
155 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance) และการทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ method)
ผลการวิจัยพบวา
1. ปจจัยจูงใจ พบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบในงาน
รองลงมาคือ ดานความสําเร็จในงานที่ทํา ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานการเจริญเติบโตใน
องคกร ดานโอกาสและความกาวหนามีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด
2. ปจจัยค้ําจุน พบวา ระดับแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานหนาที่การงานที่เหมาะสม
รองลงมาคือ ดานการสอนงานอยางเหมาะสม ดานความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา ดานความมั่นคงของงาน ดาน
นโยบายและการบริ ห ารงานขององค ก ร และด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ด า นค า ตอบแทนและสวั สดิ ก าร
มีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด
3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ โดยจําแนกตามเพศ อายุ และระยะเวลาทํางานตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการ
ปฏิบั ติง านในเรื่ องปจ จัย จูง ใจ ไมแ ตกตา งกั น สว นสถานภาพสมรส ระดับ การศึ กษา และตํ าแหน งงาน พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบหาความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาทํางาน และ
ตําแหนงงานตางกัน มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานในเรื่องปจจัยค้ําจุน 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
ปจ จุ บัน การดํ า เนิ น ชี วิต ในทา มกลางกระแสโลกาภิ วั ตน มีก ารติด ต อ สื่อ สารรั บ สง ข อ มูลถึ งกั น ไดอ ย า ง
รวดเร็ว การทํางานของหนวยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนก็ตองมีการเตรียมองคกรของตนใหมีความพรอม เพื่อที่จะ
สามารถเขาสูการแขงขันที่เกิดขึ้นใหมๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมของหนวยงานก็จะมุงในการ
ปรับเปลี่ย นแปลงองคกร ซึ่งมี ปจจัย 2 ประการ คื อ 1) ปจจั ยภายนอก ได แก องคป ระกอบหลั ก คื อ องคประกอบ
ทางดานการตลาด ฐานลูกคา และองคประกอบดานผลิตภัณฑและการบริการ และ 2) ปจจัยภายใน ไดแก นโยบาย
ขององคกรและกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวของกับงานหลักขององคกร โครงสรางองคกร และ
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การนําระบบเทคโนโลยีใหมมาใช งาน ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงดั งกล าวนี้ไม สามารถที่จ ะทํา งานให เกิด ความสํ าเร็ จได
ถาปราศจากองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญ คือ ความพรอมของคนและวัฒนธรรมขององคกร
สถานศึกษาเป นองคกรหนึ่ง ที่มีค วามสํ าคัญอยา งยิ่ง ในการผลักดั นชาติ ใหก าวหนา เปา หมายหลั กของ
สถานศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมในภายหนาไดบุคคลที่มีผล
ในความสําเร็จของนักเรียน คือ บุคลากรทางการศึกษาไมวาจะเปนครูผูสอนหรือบุคลากรฝายสนับสนุนทางการศึกษา
ลวนแลวแตมีความสําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังนั้นจึงจําเปนที่ตองสรางแรงจูงใจใหเกิดความรูสึก
มีกําลังใจพรอมที่จะถายทอดความรูประสบการณในแงมุมตางๆ ใหกับผูเรียนไดอยางเต็มที่ (ศุภชัยยาวะประภาษ.
2548)
มหาวิท ยาลัยนอร ทกรุงเทพ เปนสถาบัน ที่จัด การศึ กษาในระดับอุ ดมศึก ษา เริ่ มเปดดํ าเนิน การสอนใน
ป ก ารศึ ก ษา 2544 เป น ป ก ารศึ ก ษาแรก ด ว ยความตั้ ง ใจอย า งแน ว แน ข องผู บ ริ ห ารสถาบั น ที่ จ ะผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มี
คุ ณสมบั ติ พ ร อ มทั้ ง ทางด า นคุ ณธรรม และวิ ช าการ เป น ผู ที่ มี วิ สัย ทั ศ น ก ว า งไกล สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รับ มา
ประยุกตใช ใหเหมาะสมกับสังคมสภาพแวดลอม และเศรษฐกิจ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนย กลางทางการเรียนรูในศาสตรสาขาตางๆ ที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ การที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ ตองพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพกอน
ดังนั้นแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานจึ งเปนสิ่ง สําคัญมากอยางหนึ่งตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรใน
องค ก ร (อุ ทั ย หิ รัญโต. 2543) ถ า องค ก รใดบุ ค ลากรมี แรงจู ง ใจอยู ในระดั บ สู ง เสมอก็ จ ะมี ค วามเต็ ม ใจในการ
ปฏิบัติงานอยางจริงจัง มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพื่อนรวมงานนอยมากและไมคิดหนีงาน ดังนั้น การบริหาร
บุ ค ลากรจะต อ งพิ จ ารณาและคํ า นึ ง ถึ ง ความบริ สุท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม ความเสมอภาค เพื่ อ ให เ กิ ด แรงจู ง ใจที่ ดี ใ นการ
ปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรในองคกรตั้งใจทํางานและทํางานอยางมีความสุข
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เสนอแนะ เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ มีความสุข มีกําลังใจในการทํางาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. ไดสารสนเทศแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2. ไดเสนอแนะแนวทางการจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหเกิดความเปนเลิศในองคกรสามารถแขงขันกับองคกรอื่นๆ ได
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

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

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. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor) ไดแก
2.1 นโยบายและการบริหารงาน
2.2 การสอนงานอยางเหมาะสม
2.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน
2.4 ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา
2.5 คาตอบแทนและสวัสดิการ
2.6 หนาที่การงานที่เหมาะสม
2.7 ความมั่นคงของงาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ชในศึกษา
ประชากรที่ใ ช ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ผูวิ จัย ได ศึก ษาบุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลั ยนอรท กรุ งเทพ วิ ท ยาเขต
สะพานใหมและวิทยาเขตรังสิต จํานวน 260 คน (ขอมูลจากแผนกทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559)
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหมและ
วิทยาเขตรังสิต ไดจากการเปดตารางการของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) โดยกําหนดระดับคา
ความเชื่อมั่นที่ .05 และไดคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางในแตละหนวยงานตามสัดสวนของบุคลากรที่มี ไดจํานวน 155
คน
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เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย เป น
แบบสอบถามที่ผสมผสานระหวางแบบสอบถามปลายปด (Closed End) และแบบสอบถามปลายเปด (Opened
End) ซึ่งกําหนดเปน 1 ชุด เพื่อสอบถามขอมูลจากบุคลากร โดยมีรายละเอียดในการสรางเครื่องมือ ดังนี้
แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป น ข อ มู ล สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพส ว นบุ ค คล ของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
นอรทกรุงเทพ โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานและตําแหนงงาน
ตอนที่ 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. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factor) ไดแก
2.1 นโยบายและการบริหารงาน
2.2 การสอนงานอยางเหมาะสม
2.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน
2.4 ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา
2.5 คาตอบแทนและสวัสดิการ
2.6 หนาที่การงานที่เหมาะสม
2.7 ความมั่นคงของงาน
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
เกณฑคาเฉลี่ยในการแปลความหมาย
ดังนั้น ในแตละระดับสามารถแบงคะแนนคาเฉลี่ยออกไดเปน 5 ระดับ ไดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ มาก
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คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ นอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความวา มีระดับแรงจูงใจ นอยที่สุด
ตอนที่ 3 ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะในการนํ า งานวิ จั ย ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ซึ่งมีลักษณะคําถามปลายเปด (Open-ended question) จํานวน 2 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปและระดับแรงจูงใจ
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (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)
และกํ า หนดระดั บความเชื่อ มั่ นที่ .05 กรณี พบความแตกตา ง จะใช ก ารทดสอบรายคู โดวิ ธีข อง เชฟเฟ (Scheffe’
method)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็ บรวบรวมข อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ประกอบดว ย เอกสาร ตํ ารา
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) ดวยวิธีการออกแบบสอบถามซึ่งมีขอคําถาม
ทั้งปลายปด (Close-ended Questionnaire) และปลายเปด (Open-ended Questionnaire) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชากรกลุมเปาหมายโดย
2.1 ขออนุ ญาตจากแผนกทรั พ ยากรบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอเก็ บ รวบรวมข อ มู ลกั บ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ที่เปนประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควา
2.2 แจกแบบสอบถามดวยตนเองไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 155 ชุด ไดกลับคืนมาและสมบูรณ
ครบจํานวน 155 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
2.3 ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม ที่สมบูรณแลวนํามาประมวลผลด วยโปรแกรม
Computer สําเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลปจ จัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอย างสวนใหญเปน เพศหญิ ง มีอายุ
ตั้งแต 30-40 ป มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาโทระยะเวลาในการทํางาน ตั้งแต 1-5 ป ขึ้นไป สวนใหญ
จะอยูในตําแหนงงานสายสนับสนุน
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2. ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2.1 ปจ จั ย จูง ใจ พบว า ระดั บ ของแรงจู ง ใจที่ สง ผลต อ การปฏิ บัติ ง านของบุ คลากร มหาวิท ยาลั ย
นอรทกรุงเทพ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบ
ในงาน รองลงมาคือ ดานความสําเร็จในงานที่ทํา ดานลักษณะงานที่นาสนใจ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
การเจริญเติบโตในองคกร และดานโอกาสและความกาวหนา มีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด
2.2 ปจ จัย ค้ํา จุ น พบวา ระดับ ของแรงจู งใจที่สงผลต อ การปฏิบั ติ งานของบุ คลากร มหาวิท ยาลั ย
นอรทกรุงเทพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานหนาที่การ
งานที่เหมาะสม รองลงมาคือ ดานการสอนงานอยางเหมาะสม ดานความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา ดานความ
มั่นคงของงาน ดานนโยบายและการบริหารงานขององคกร และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานคาตอบแทน
และสวัสดิการ มีระดับแรงจูงใจนอยที่สุด
3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน
3.1 บุคลากรที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาทํางานตางกันมีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานในเรื่อง
ป จ จั ย จู ง ใจ ไม แ ตกต า งกั น ส ว นสถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา และตํ า แหน ง งาน พบความแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา ระยะเวลาทํ างาน และตําแหนงงาน
ตางกัน มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานในเรื่องปจจัยค้ําจุน ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ในดานปจจัยจูงใจ โดยรวมอยู
ในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่อ งจากบุคลากรรูสึกพอใจและภูมิใจในความสําเร็ จในการปฏิบั ติตามภารกิจ หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายบุคลากรสามารถทํางานตามที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหแลวเสร็จตามกําหนดและสามารถปองกัน
ปญหาต างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นและสามารถแก ไขปญหาในการทํางานได ได รับ การยอมรั บนั บถื อในอาชีพ จากญาติพี่ นอ ง
เพื่อนฝูงและบุคคลภายนอก ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานและตําแหนงงานที่ไดปฏิบัติ
อยูในปจจุบันไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงานทุกระดับตําแหนงงานตองอาศัยประสบการณสูง งานที่ไดปฏิบัติ
ไดอยูในปจจุบันเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถและคิดริเริ่มสรางสรรคและลักษณะงานที่ทํานาสนใจทันตอ
เหตุการณ ไดรับความไววางใจจากผูบัง คับบัญชาใหรับผิดชอบงานเพิ่ม เติมอยูเสมอสามารถปฏิบัติหน าที่ในความ
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรและไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานตรงกับตําแหนงหนาที่ ความรู
และความสามารถ เกณฑการพิจารณาในการเลื่อนขั้น เงินเดือน ตําแหนง หนาที่ ในหนวยงานเปนตามนโยบายของ
ผูบริหาร งานที่ไดป ฏิบัติอยูใ นขณะนี้ไม มีการสอบเลื่อนขั้น เลื่อนตํา แหนงงานเนื่องจากเปนหน วยงานเอกชน การ
อบรมให ความรูไ ม มีค วามต อ เนื่ อ ง และบุ ค ลากรมี ค วามรู ทั ก ษะ ความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ในบทบาท หน า ที่ค วาม
รับผิดชอบในงานที่ไดปฏิบัติอยู ตลอดจนประสบการณในการเพิ่มพูนทักษะจากการปฏิบัติงานในองคกรได องคกร
ของมี ระบบการสอนงานที่ ดี มี ก ารแนะนํ า ความรู ใ หม ๆ และมี โ อกาสเจริ ญเติ บ โตในหน า ที่ ก ารงานในอนาคต
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ โชติ ก า ระโส (2555) ได ทํ า การศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค ผลการศึก ษาพบวา บุ ค ลากรมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎนครสวรรค มี แรงจู งใจในการ
ปฏิบัติ งานโดยรวมอยู ในระดับมาก อี กทั้งยั งสอดคลอ งกับ การศึ กษาของ จันทร แรม พุท ธนุกูล (2554) ไดทํ าการ
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ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผล
การศึกษา พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก
1. ดานความสํา เร็ จในงานที่ทํ า พบวา มีแ รงจูงใจที่สงผลตอ การปฏิบั ติง านอยูในระดับมาก ทั้ง นี้
เพราะรูสึกพอใจและภูมิใจในความสําเร็จในการปฏิบัติตามภารกิจหนาที่ๆ ไดรับมอบหมาบุคลากรสามารถทํางาน
ตามที่ผูบังคับบั ญชาไดมอบหมายใหแลวเสร็จตามกําหนดและสามารถปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้ นและสามารถ
แก ไ ขป ญหาในการทํ า งานได สอดคล อ งการศึ ก ษาของ โชติ ก า ระโส (2555) ได ทํ า การศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุก
ดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของ วัชระ คําเขียว (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ดานความสําเร็จในการทํางาน อยูใน
ระดับมาก
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะบุคลากรไดรับการยอมรับนับถือในอาชีพจากญาติพี่นอง เพื่อนฝูงและบุคคลภายนอก ไดรับการยอมรับนับถือ
จากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานและตําแหนงงานที่ไดปฏิบัติอยูในปจจุบันไดรับการยอมรับนับถือจากผูรวมงาน
ทุกระดับ สอดคลองกับการศึกษาของ วัชระ คําเขียว (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของบุค ลากรในสังกัดจัง หวัดทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก
และสอดคลองกับการศึกษาของ สุภพ กันธิมา (2550) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ตําบลจังหวัดเชียงใหม พบวา ดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก
3. ดา นลั กษณะงานที่ น าสนใจ พบวา มี แ รงจูง ใจที่สงผลต อ การปฏิบั ติง านอยู ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้
เพราะตําแหนงงานตองอาศัยประสบการณสูง งานที่ไดปฏิบัติไดอยูในปจจุบันเปนงานที่ทาทายความรูความสามารถ
และคิ ดริเริ่ มสร างสรรคแ ละลัก ษณะงานที่ ทํานา สนใจทันต อเหตุ การณ สอดคล องกับ การศึ กษาของ โชติ กา ระโส
(2555) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา บุคลากรมีแรงจูงใจเกือบทุกดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับการศึกษาของ ปรียาพรรณ ละอองนวล
(2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนลาง ผลการวิจัย
พบวา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก
4. ดานความรับผิ ดชอบในงาน พบว า มี แรงจู งใจที่สงผลต อการปฏิบั ติง านอยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้
เพราะได รับ ความไว ว างใจจากผู บั งคั บ บั ญชาให รับ ผิ ด ชอบงานเพิ่ ม เติ ม อยู เ สมอสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นความ
รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรและไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานตรงกับตําแหนงหนาที่ ความรู
และความสามารถ สอดคลองกับการศึกษาของ ปรียาพรรณ ละอองนวล (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนลาง ผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบอยูในระดับ
มาก และสอดคล องกับการศึกษาของ สุภพ กันธิม า (2550) ได ทําการศึ กษาเรื่อ ง แรงจู งใจในการปฏิบัติ งานของ
พนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม พบวา ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก
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5. ดานโอกาสและความกาวหนา พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ เป นเพราะเกณฑ การพิจ ารณาในการเลื่อนขั้น เงิ นเดือ น ตํ าแหนง หนาที่ ในหน วยงานเป นตามนโยบายของ
ผูบริหาร งานที่ไดปฏิบัติอยูในขณะนี้ไมมีการสอบเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงงาน เนื่องจากเปนหนวยงานเอกชน การ
อบรมให ค วามรู ไ ม มีค วามต อ เนื่ อ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ กั ลยา ยศคํ า ลื อ (2553) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ นิพนธ พรหมจารี
(2550) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอโซพิสัย จังหวัด
หนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย
โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
6. ดานการเจริญเติบโตในองคกร พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เปนเพราะบุคลากรมีค วามรู ทักษะ ความสามารถเพิ่ม ขึ้น ในบทบาท หนาที่ค วามรับผิดชอบในงานที่ ไดปฏิบัติอ ยู
ตลอดจนประสบการณในการเพิ่มพูนทักษะจากการปฏิบัติงานในองคกรได องคกรของมีระบบการสอนงานที่ดี มีการ
แนะนําความรูใหมๆ และมีโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงานในอนาคต สอดคลองกับการศึกษาของ โชติกา ระโส
(2555) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาบุ คลากรมีแ รงจู งใจเกื อบทุ กด านอยูใ นระดับ มากและสอดคลองกับ การศึก ษาของ วั ชระ คํ าเขี ยว.
(2554,บทคั ดยอ) ไดทํ าการศึกษาเรื่อ ง การศึก ษาแรงจูงใจที่สง ผลต อการปฏิบัติ งานของบุ คลากรในสั งกัดจั งหวั ด
ทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ดานการเจริญเติบโต อยูในระดับมาก
ระดับแรงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ในดานปจจัยค้ําจุน โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคกรมีนโยบายใหความสําคัญกับการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แตผูบังคับบัญชาไมไดมอบหมายนโยบายใหรับผิดชอบงานไดอยางถูกตองและชัดเจนและองคกรไมเปด
โอกาสให บุคลากรมีสวนรว มในการกําหนดนโยบายและการวางแผนตลอดจนการบริหารงาน ไดรับการอบรมจาก
หนว ยงานทรั พยากรบุคคลก อนเริ่มทํ างานน อย และการสง บุคลากรเข าฝก อบรมเพิ่มความรูที่ ไมต อเนื่อง สถานที่
ทํางานยังไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยเทาที่ควร บรรยากาศในการทํางานยังไมเหมาะสม อีกทั้งเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณสํานักงานยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยง คาจางและสวัสดิการที่ไดรับยังไม
เพียงพอต อการดํา รงชีวิต ค าตอบแทนที่ไดรับยั งไมมีความเทาเทียมกันกับ หนวยงานอื่นที่มีลัก ษณะการทํางานใน
รูป แบบเดี ยวกั น และมีก ารจั ด ตารางปฏิ บั ติ งานไม เ หมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ วั นหยุ ด และวั นพั ก ผอ นประจํ า สัป ดาห
สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา ยศคําลือ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย
ภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง และสอดคล องกับ การศึก ษาของ นิพ นธ พรหมจารี (2550) ได ทําการศึกษาเรื่อ ง
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติงานของบุค ลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว า
บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
1. ดานนโยบายและการบริหารงาน พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เพราะองคกรมีนโยบายใหความสําคัญกับการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตผูบังคับบัญชา
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ไมไดมอบหมายนโยบายใหรับผิดชอบงานไดอยางถูกตองและชัดเจนและองคกรไมเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและการวางแผนตลอดจนการบริหารงาน สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา ยศคําลือ (2553)
ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ
นิพนธ พรหมจารี (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอโซ
พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
2. ดานการสอนงานอยางเหมาะสม พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะไดรับการอบรมจากหนวยงานทรัพยากรบุคคลกอนเริ่มทํางาน ไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานและหัวหนาหนวยงานไดสงบุคลากรเขาฝกอบรมเพิ่มความรูอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ
โชติ ก า ระโส (2555) ได ทํ า การศึก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม พุทธนุกูล (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติง านของบุคลากรวิทยาลัยการอาชี พสระบุ รี จัง หวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชี พ
สระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจ
และปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก
3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เปนเพราะ สถานที่ทํางานยังไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยเทาที่ควร บรรยากาศในการทํางานยังไมเหมาะสม อีก
ทั้งเครื่องมือและวัสดุอุปกรณสํานักงานยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา ยศคําลือ
(2553) ไดทํ าการศึ กษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบั ติง านของพนัก งานมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเลย ผลการวิจั ยพบว า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
การศึกษาของ นิพนธ พรหมจารี (2550) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา บุ คลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
พื้นที่อําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
4. ดานความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา พบวา มี แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดั บ
มาก ทั้ง นี้เพราะผูบั งคับ บัญชาปกครองโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล ผูบั งคั บบัญชามี ความใกลชิ ดและเปนกั นเองกั บ
ผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ สอดคลองกับ
การศึกษาของ โชติกา ระโส (2555อ) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดั บมาก สอดคล องกับ การศึ กษาของ จัน ทร แรม พุ ทธนุกู ล (2554) ไดทํา การศึ กษาเรื่อ งป จจั ยที่ มีผลต อความ
พึง พอใจในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรวิ ท ยาลั ย การอาชี พ สระบุ รี จั ง หวั ด สระบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว า บุ ค ลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก
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5. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา มีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้เพราะเงินเดือน คาตอบแทน เบี้ยเลี้ยง คาจางและสวัสดิการที่ไดรับยังไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต คาตอบแทนที่
ไดรับยังไมมีความเทาเทียมกันกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะการทํางานในรูปแบบเดียวกัน และมีการจัดตารางปฏิบัติงาน
ไมเหมาะสมเมื่อเทียบกับวันหยุดและวันพักผอนประจําสัปดาห สอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา ยศคําลือ (2553)
ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ
นิพนธ พรหมจารี (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวา บุคลากรผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอ
โซพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
6. ดานหนาที่การงานที่เหมาะสม พบวามีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะบุคลากรมีความภูมิใจในงานที่ไดรับผิดชอบ รักในงานที่ปฏิบัติและทํางานอยางเต็มความสามารถองคกรให
ความสําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม พุทธนุกูล (2554) ไดทําการศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการ
ศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ วัชระ คําเขียว
(2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดทหารบกนาน
ผลการศึกษาพบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดทหารบกนาน ปจจัยค้ํา
จุนโดยรวมอยูในระดับมาก
7. ดานความมั่นคงของงาน พบวามีแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
ตําแหนง หนาที่การงานของทานมีความมั่นคง หนวยงานมีความมั่นคงทางดานการเงินและหนวยงานมีแนวโนมทาง
การตลาดที่ดีในอนาคต สอดคลองกับการศึกษาของสอดคลองกับการศึกษาของ จันทรแรม พุท ธนุกูล (2554) ได
ทําการศึกษาเรื่องปจ จัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวั ด
สระบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษา
ของ วัชระ คําเขียว (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
จังหวัดทหารบกนาน ผลการศึกษาพบวา ระดับของแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัด
ทหารบกนาน ปจจัยค้ําจุนโดยรวมอยูในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของ สุภพ กันธิมา (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหมพบวา พนักงานเทศบาล
ตําบลไดรับปจจัยจูงใจจากเทศบาลตําบล 4 ปจจัย คือ ดานความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ
ลักษณะและขอบเขตของงาน สวนปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานไดรับปจจัยค้ําจุน 5 ปจจัย คือดานความสัมพันธกับ
บุคคลอื่น การปกครองบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมในการทํางาน และความมั่นคง ปจจัย
ทั้งหมดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ควรมีนโยบายในการพิจารณาการปรับตําแหนงที่สูงขึ้นอยางเสมอ
ภาค เพื่อสงผลไปสูการตั้งใจปฏิบัติงานของบุคลากรใหประสบความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมายปรับปรุงเครื่องมือ
และอุปกรณในสํานักงานใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณงาน สถานที่ให มี
ความพรอม สะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะแกการทํางานมีการพิจารณาปรับเงินเดือนคาตอบแทนใหอยางสม่ําเสมอ
ควรมีการเพิ่มสวัสดิการตางๆ ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับคาตอบแทนที่ไดรับอยูปจจุบันมีความเหมาะสม
กับความรูความสามารถอีกทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพื่อใหบุคลากรรูสึกวามีคุณคา
ตอองคกร และมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพขององคกร
2. มหาวิ ทยาลั ยนอร ทกรุง เทพ ควรมี การสนับ สนุ นและเป ดโอกาสให บุค ลากรได ใช ทัก ษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รวมถึงการสงเสริมบุคลากรไดเขารวมฝกอบรม ประชุมหรือสัมมนาตางๆ เกี่ยวกับตําแหนงงาน
ที่ทํา และมีโอกาสในการเสริมสรางความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพโดยอิสระ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยผูศึกษามีขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอแนวทางปรับปรุงและเพื่อพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ดังนี้
1. ควรทํ า การศึก ษาวิ จั ยเรื่ องแรงจู งใจที่สง ผลตอ การปฏิบั ติ งานของบุค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย
นอรทกรุงเทพ ในเชิงคุณภาพ
2. ควรศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการจู ง ใจที่ สง ผลต อ ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย
นอรทกรุงเทพ
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NBUS023: การจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558
TEACHER’S SAVING & CREDIT CO-OPERATIVERANKING IN THAILAND FOR THE
YEAR 2015
ดวงใจ ดีนาน1ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์2
1
นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาสหกรณคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
ผูชวยศาสตราจารยภาควิชาสหกรณคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558 ประชากรที่ใชใน
การวิจัย ไดแก สหกรณออมทรัพยครูจํานวน 107 แหงการศึกษาครั้งนี้ไดสงแบบสอบถามความคิดเห็นของผูจัดการ
คณะกรรมการหรือตัวแทนสหกรณออมทรัพยครูเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
จํานวน 159 ชุดเกี่ยวกับระดับความสําคัญของอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการจัดอันดับสหกรณ นอกจากนี้การวิจัย
ยังใชขอมูลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครูในป 2558 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาเฉลี่ยและ
คารอยละ ผลการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูประจําป 2558สามอันดับแรกมีดังนี้อันดับที่ 1 ไดแก สหกรณออม
ทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหารจํากัด อันดับที่ 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
บทบาทสํ า คั ญต อ การพั ฒ นาตลอดจนชว ยยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช แ ก ไ ขป ญหาระบบ
เศรษฐกิจ ของสมาชิ กอี ก ดว ยสมาชิก ของสหกรณอ อมทรั พย เ ปน บุ คลากรครูที่ สําคั ญตอ การพั ฒนาประเทศ หาก
สหกรณออมทรัพยครูมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่ดีคุณภาพชีวิตของสมาชิกก็จะดีตามไปดวย
ซึ่งจะเปนผลดีตอระบบการศึกษาของประเทศชาติ
การจัดอันดับเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการประเมินฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อบง
บอกถึ ง ศัก ยภาพในการดํ าเนิ นธุ รกิจ ซึ่ ง ในปจ จุ บัน นี้ไ ม เพี ย งแตอ งคก รธุ รกิจ เท า นั้น ที่ ทํา การจัด อัน ดั บองค ก ร แต
สหกรณก็มีการอันดับดวยเชนกัน
ดัง นั้น ผู วิจั ย จึง สนใจที่ จ ะศึ กษาเรื่ อ ง การจัด อั นดั บ สหกรณ ออมทรั พย ค รูป ระจํ าป ก ารเงิน 2558 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครู โดยใชอัตราสวนทางการเงินที่สะทอนผลการดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพยครูมาใชในการวิเคราะหในการจัดอันดับ การจัดอันดับผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูเปนสิ่งที่
สําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินงานทั้งดานธุรกิจและดานสังคมที่เปนไปตามหลักการดําเนินงานของ
สหกรณ ผลการวิจัยที่ไดยังสามารถนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูใหสามารถ
พัฒนาเลื่อนอันดั บสหกรณของตนใหอยูในอันดับที่ ดีขึ้นกวาเดิมตลอดจนชวยใหผูบริหารสหกรณสรางฐานะความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนของสหกรณใหเปนที่พึ่งพาของสมาชิก(ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และเพื่อให
สมาชิกของสหกรณนั้นๆมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป 2558
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สหกรณออมทรัพยครู จํานวน 107 แหง และผูบริหารและบุคคลที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครู โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 159 คนแบง
ออกเปนผูจัดการสหกรณออมทรัพยครู คณะกรรมการหรือตัวแทนสหกรณออมทรัพยครูจํานวน 128 คน เจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณ และเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณจํานวน 31 คน
ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยสงแบบสอบถามจํานวน
159 ชุด ใหแก ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครู คณะกรรมการหรือตัวแทนสหกรณออมทรัพยครู เจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณและเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแกขอมูลทางการเงินของสหกรณ
ออมทรัพยครู ประจําปการเงิน 2558
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
แบบสอบถามครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอัตราสวน
ทางการเงินของเพ็ญประภา รอยตระกูล(2531)ประกอบดวย 13 อัตราสวนแบงออกเปน 3 หมวด ไดแก
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หมวดที่ 1 ความสามารถในการดําเนินงานดานการใหบริการแกสมาชิกและการบริหารธุรกิจไดแก
ปริ มาณเงิ น รับ ฝากโดยเฉลี่ ยของสมาชิ ก ปริม าณทุ นเรื อนหุ นโดยเฉลี่ ย ตอ สมาชิ กอั ตราคา ใชจ า ยต อรายได อัต รา
ผลตอบแทนตอสวนของทุน อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราหมุนเวียนตอสินทรัพยทั้งสิ้น
หมวดที่ 2 ความสามารถในการดํ า เนิ น งานด า นความมั่ ง คงและการดํ า รงสภาพคล อ งได แ ก
อัตราสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน อัตราสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอสินทรัพยทั้งสิ้น อัตราสวนเงินทุนและอัตราสวนทุนหมุนเวียน
หมวดที่ 3 ความสามารถในการดํา เนินงานดา นการส งเสริ มฐานะทางเศรษฐกิจและสัง คมของ
สมาชิกครอบครัวและชุมชน ไดแกรอยละการสะสมทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลและรอยละการสะสมทุนสงเสริม
ทางสังคม
การวิเคราะหขอมูล
คัดเลือกตัวแปรสําหรับการวิเคราะหฐานะทางการเงิน มีขั้นตอนดังนี้
คัดเลือก โดยการหาความถี่ของขอมูล (frequency) และใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม โดยมี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน 4 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญมากที่สุด
ใหคะแนน 3 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญมาก
ใหคะแนน 2 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญปานกลาง
ใหคะแนน 1 คะแนนสําหรับคําตอบสําคัญนอย
ใหคะแนน 0 คะแนนสําหรับคําตอบไมสําคัญ
กําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนระดับความสําคัญของตัวแปรแตละตัวแปรโดยการแบงชวงชั้นดังนี้
(สรชัย พิศาลบุตร, เสาวรส ใหญสวาง, และปรีชา อัศวเดชานุกร.2549:111)
ความกวางของอันตรภาคชั้น

แปรดังนี้

=

พิสัย

จํานวนชั้น

=

= 0.08
คะแนนเฉลี่ยไดนํามาแบงออกเปนชวง ๆเพื่อกําหนดเปนเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยในการคัดเลือกตัว

คะแนนเฉลี่ย 0.00-0.80 ไมสําคัญตัดตัวแปรนี้ออกไป
คะแนนเฉลี่ย 0.81-1.60 สําคัญนอยกําหนดให 1 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 1.61-2.40 สําคัญปานกลางกําหนดให 2 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 2.41-3.20 สําคัญมากกําหนดให 3 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 3.21-4.00 สําคัญมากที่สุดกําหนดให 4 คะแนน
คํานวณหาคาเฉลี่ยของแตละตัวแปรเพื่อกําหนดการใหคะแนน และทําการคัดเลือกตัวแปรโดยใชสูตร
การหาคาเฉลี่ยของ เพ็ญประภา รอยตระกูล (2531:10)
เมื่อ Χ คะแนนเฉลี่ย
x1 = จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญมากที่สุด
x2 = จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญมาก

x3 = จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญปานกลาง
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x4 = จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาสําคัญนอย
x5 = จํานวนผูตอบแบบสอบถามวาไมสําคัญ

N=จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด

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

Χ=

n

นําคาเฉลี่ยของตัวแปรที่คํานวณไดมาเทียบกับเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยและทําการคัดเลือกตัวแปร
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน 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
การจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูมีขั้นตอนดังนี้
1. นําขอมูลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยครูป 2558มาคํานวณหาคาของตัวแปรทั้ง13 ตัวแปร
ในแตละสหกรณ
2. วิเคราะหหลักเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ย โดยการนําขอมูลคาสูงสุดและขอมูลคาต่ําสุดของตัวแปร
แตละตัวแปรมาแบงชวงชั้นตามคะแนนแลวกําหนดใหคะแนนอยูระหวาง 0–4 คะแนน
3. นํ า ค า ตั ว แปรในทุ ก หมวดความสามารถของแต ล ะสหกรณ ที่ คํ า นวณได ม าให ค ะแนนตาม
หลักเกณฑการใหคะแนน
4. รวมคะแนนทุกหมวดความสามารถในการดําเนินงานของทุกสหกรณแลวคิดคะแนนเปนรอยละ
ของคะแนนเต็ม
5. จัดอันดับสหกรณออมทรัพยครู ประจําป 2558 โดยสหกรณออมทรัพยครูที่มีคะแนนรวมสูงสุดอยู
ในอันดับที่ 1 และสหกรณออมทรัพยครูที่ไดคะแนนรวมรองลงไปจัดใหอยูในอันดับถัดไป สําหรับสหกรณออมทรัพย
ครูที่มีคะแนนรวมเทากันอยูในอันดับเดียวกัน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทยป2558 โดยใชอัตราสวนทางการเงินที่
ผานการยอมรับจากผูที่เกี่ยวของกับสหกรณแลววาสามารถนํามาใชในการวัดความสามารถในการดําเนินงานของ
สหกรณออมทรัพยครูไดผลการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทย 10 อันดับแรกมีรายละเอียดดังนี้

1

4
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ตาราง 1 ผลการจัดอันดับสหกรณออมทรัพยครูในประเทศไทย
อันดับ
1
2
3

4
5

7

8

9

10

ชื่อสหกรณ
สหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร จํากัด
สหกรณออมทรัพยศึกษาศาสตร จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูนครปฐม จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด,
สหกรณ อ อมทรั พ ย ครู อุ ด รธานี จํ า กั ด, สหกรณ อ อมทรั พ ย ข าราชการสั ง กั ด กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
สกลนคร จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา จํากัด
สหกรณออมทรัพยวชิราวุธวิทยาลัย จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงคราม จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูสิงหบุรี จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูกรุงเทพมหานคร จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูนครนายก จํากัด, สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ จํากัด,
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด,
สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด, สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด,
สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูสระบุรี จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด,
สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จํากัด, สหกรณออมทรัพยครูระนอง จํากัด,
สหกรณออมทรัพยเสมาธรรมจักรอุดรธานี จํากัด
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
จากการวิจัยในครั้งนี้ พบวาตัวแปรอัตราสว นทางการเงิน ที่ใ ชวัด ความสามารถในการดํา เนิน งานมีตัว
แปรที่สอดคลองกับงานวิจัยอื่นดังนี้ ปริมาณเงินรับฝากโดยเฉลี่ยตอสมาชิกปริมาณทุนเรือนหุนโดยเฉลี่ยตอสมาชิก
และรอยละของการสะสมทุนรักษารับอัตราเงินปนผลสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญประภา รอยตระกูล(2531)อัตรา
ค า ใช จ า ยต อ รายได อั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ แ ละอั ต ราผลตอบแทนต อ สิ น ทรั พ ย ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของเพ็ ญ ประภา
รอยตระกูล(2531)จิน ตนา ชนะคุม (2549)พรระวี ถนอมทรัพ ย( 2529)และมลฤดี ตรี รุง เรื อง (2548) ในด านอัต รา
ผลตอบแทนตอสวนของทุน อัตราสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยทั้งสิ้น อัตราสวนหนี้สินทั้งสิน
ตอสินทรัพยทั้งสิ้นสวนอัตราสวนเงินทุน รอยละการสะสมทุนสงเสริมทางสังคมและอัตราสวนทุนหมุนเวียน สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ เพ็ญประภา รอยตระกูล(2531)และพรระวี ถนอมทรัพย(2529)
ในการจัดอันดับในครั้งนี้ยังไดทําการเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงระหวางงานวิจัยของเพ็ญประภา รอย
ตระกูล (2531)และ ป 2558 ซึ่งพบวามีความเปลี่ยนแปลงทั้งระดับความสําคัญของตัวแปรที่ใชในการจัดอันดับ และ
ผลการจัดอันดับ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและทัศนคติของผูตอบที่ตางกันทั้งตัวบุคคลและเวลาในสวนผลการ
จัดอั นดับ ที่เปลี่ยนแปลงอาจเกิ ดจากผลการดําเนินงาน และนโยบายของสหกรณที่ เปลี่ ยนไปตามสภาวะทางการ
แขงขันและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
อยา งไรก็ต ามการศึก ษาครั ้ง นี ้พ บวา ตัว แปรอัต ราสว นทางการเงิน ที ่ม ีผ ลตอ การเพิ ่ม ระดับ ขีด
ความสามารถ หรือเปลี่ยนแปลงอันดับของสหกรณออมทรัพยครูใหดีขึ้นประกอบดวย อัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราสวน
ทุนหมุนเวียน และอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของทุนมีดังนี้ผูบริหารสหกรณควรบริหารเงินทุนโดยจัดสัดสวนการ
ลงทุนใหเหมาะสมกับโครงสรางทางการเงินของสหกรณรวมถึงบริหารคาใชจายใหสัมพันธกับรายไดเพื่อเปนการเพิ่ม
กําไรสุทธิในการรักษาสภาพคลองของทุนหมุนเวียนนั้นควรทําการเพิ่มยอดเงินสดของสหกรณโดยการจัดหาเงินทุน
จากแหลงระยะยาวมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการชําระคืนและยังทําใหสหกรณมี
ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ในการหาผลตอบแทนจากเงินทุนของสหกรณ นอกจากหนี้สหกรณควรจัดสั ดสวนเงินไป
ลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนใหมากกวาสินทรัพยถาวร อยางไรก็ตามสหกรณจะจัดสรรเงินทุนเทาไรนั้นขึ้นอยูกับการ
บริหารของแตละสหกรณวาสามารถรับความเสี่ยงตอผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด
ขอเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารจั ด ลํ า ดั บ สหกรณ ทุ ก ป เ นื่ อ งจากผลการดํ า เนิ น งานสหกรณ ต ลอดจนความคิ ด เห็ น ของ
ผูบริหารสหกรณอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เพ็ญประภา รอยตระกูล. 2531)
2. ผลการจัดลําดับครั้งนี้ชว ยใหผูบริหารสหกรณออมทรัพยครูสามารถวางนโยบายในเรื่องสัดสวนการ
ลงทุนของสหกรณใหเหมาะสมกับโครงสรางสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลใหการจัดอันดับปถัดไปดีขึ้น
3. ผลการศึก ษาครั้ งนี้ ทํ าให ผูบ ริ หารสหกรณ ค วรมี นโยบายการลงทุ นในทรั พ ยสิน หมุ น เวี ย นมากกว า
สินทรัพยถาวรซึ่งจะชวยใหสหกรณออมทรัพยครูมีความสามารถในการดําเนินงานอยูในอันดับที่สูงขึ้น
4. การจัดอันดับวิธีนี้เมื่อนําไปใชในการจัดอันดับสหกรณประเภทอื่นควรเลือกใชตัวแปรใหเหมาะสมกับ
ประเภทสหกรณ
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NBUS024: คุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน
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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกส
ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง และ 2) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัทกลุมอิเ ล็กทรอนิกสใ นนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลางกลุ มตัวอย างที่ใ ชในการวิจั ย คือ พนักงานบริ ษัทกลุ ม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง จํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือ สถิติสําคัญที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และคาเอฟ
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
อยูในระดับมาก ทั้งโดยรวม และแยกพิจารณารายดาน ทั้งในดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ดานสภาพ
การทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานการพัฒนาความรูความสามารถ
ดานการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการบริหารงาน ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ
การทดสอบสมมติฐ าน พบว า ปจ จัย สว นบุ คคล ได แก เพศ อายุ รายได ประสบการณ ตา งกั น มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาตางกัน มีความแตกตางกัน
ในดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน และดานภาวะอิสระจากงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ .05 และประเภทอุ ต สาหกรรมต า งกั น มี ค วามแตกต า งกั น ในด า นสภาพการทํ า งานที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานการทํางานรวมกัน ดานลักษณะการ
บริหาร ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .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 สรรคสรางสิ่งตางๆ
ใหเกิดขึ้นในองคการ รวมถึงการวางแผนกลยุทธทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการดวย
เปาหมายของผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยแบงออกเปน 2 เปาหมาย คือ บุคลากรและองคการ เนื่องจากการลงทุน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะทําใหบุคลากรมีความสามารถในการทํางาน และชวยใหองคการประสบผลสําเร็จ
(ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา. 2558) การบริหารทรัพยากรมนุษยประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา
ทํางาน การสั่งการ และการควบคุ มบุคคลที่ เขามาทํ างานและในสวนของการจัดคนเข าทํางานนั้น ไดมี การพัฒนา
องคความรูทางวิชาการที่เรียกวา การบริหารงานบุคคล (Personal administration) และมีการพัฒนาตอเนื่องมาเปน
การบริหารทรัพยากรมนุษย โดยไดรวมการพัฒนา การประเมินผลพัฒนางาน การธํารงรักษา การจายคาตอบแทน
การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตางๆ เขาไวดวยกัน (กรรณิกา พนัสอําพล. 2548) ในการ
ดําเนินงานใหประสบความสํา เร็จ ตามเป าหมายในยุค โลกาภิวั ตนนั้ น เปน สิ่งที่ ทาทายความสามารถของผูบริ หาร
องคการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใชการบริหารงานแบบเดิมๆ ดังนั้น จึงไดมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ
เชิง กลยุ ทธ นําเทคนิ คและวิ ธีการใหมๆ มาใช ในการดําเนินงาน ดัง นั้น คุณภาพชีวิ ตการทํา งานของพนั กงาน เป น
หลักเกณฑหนึ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญและจัดอยูในระดับตนๆ ของการพิจารณาการคงอยูในองคการหรือการมา
สมัครงานกับองคการ และการมีคุณภาพชีวิตการทํางานทําใหคนมีความสนุกกับงานที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสัตยและ
รักองคการ ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีนอกจากทําใหคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนแรงจูงใจให
คนที่มีความสามารถเขามาทํางานในองคการดวย (Gioia. 2004)
พนักงานกลุมอิเล็กทรอนิกสเปนบุคคลที่ทํางานทางเทคนิคภายใตการแนะนําและควบคุมของวิศวกรไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส หรือทํางานทางเทคนิคไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง และการใชระบบ
อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการตรวจสอบปรากฏการณทางไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกสทั้งในหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร และในโรงงาน ซึ่งเปนงานที่ตองใชผูที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นสูงพอที่จะสามารถ
ออกแบบพัฒนา หรือแกไขการทํางานผิดปกติของระบบหรืออุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาจควบคุมชางและ
คนงานอื่ นๆ ที่ทํ างานเกี่ย วกับ การสร างติดตั้ ง และซอ มระบบหรือ อุป กรณ ไฟฟา และอิเ ล็ก ทรอนิก สได สภาพการ
ทํางานของพนักงานกลุมอิเล็กทรอนิกสนี้ ตองทํางานทั้งในและนอกสถานที่ทํางานในการตรวจ ซอม และบริการระบบ
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ควบคุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรมสภาพการทํางานหนักปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพ
ความรอนเสียง กลิ่นของสารเคมี ทําความสะอาดอุปกรณ และบางโอกาสทํางานตามลําพัง ตองใชความระมัดระวัง
และรอบคอบสู ง พอสมควร เพื่ อ ปอ งกัน การเกิด อุบั ติ เหตุ จากการทํา งาน และบางครั้ งต อ งทํ างานเกิ นเวลา (กอง
สงเสริมการมีงานทํา กรมการจั ดหางาน. 2559) หากการไดรับการพั ฒนาคุณภาพชีวิตการทํ างานที่ดี ถือเปนการ
ลงทุนในระยะยาวที่ผูบริหารองคกรที่ประสบความสําเร็จทุกคนตองใหความสําคัญและใสใจ เพราะการไดมีความสุข
ในการทํางานถือเปนสิ่งที่ปรารถนาของคนทํางานทุกคน ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุขและความพึง
พอใจในการทํางาน
แตจากการศึกษาวิจัยของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานในอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พบวา สาเหตุที่กอใหเกิดความ
ไมสมดุลของภาวะแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คือ ปญหาคนเลือกงาน กลาวไดวาเปนยุคที่เปน
แตมตอของแรงงาน เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหมีการดึงแรงงานจากอุตสาหกรรมอื่นเขาไป
เพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็ว ประกอบกับแรงงานไทยมีปทัสทานและคานิยมในการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป ปญหา
หลัก คือ อุปสงคของแรงงานที่มากกวาอุปทานของแรงงาน ทําใหแรงงานมีอํานาจในการตอรองในการเลือกงานมาก
ขึ้นและจากการสํารวจของ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2557: 36-37) ไดทําการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร
ขึ้น สาเหตุของการออกจากงานของผู ที่วางงานมีหลายปจจัย จากการสํารวจพบวา สาเหตุเนื่องมาจากการถูกลด
คาจาง หรือสวัสดิการรอยละ 48 รองลงมา งานเดิมเสร็จสิ้น รอยละ 10.9 ไมพอใจคาตอบแทนรอยละ 10.6 ถูกให
ออกรอยละ 5.8 และเลิก/หยุดกิจการรอยละ 4.2 การหมดสัญญาจางรอยละ 2.6 ตามลําดับ
ดัวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมุงศึกษากลุมพนักงานกลุมอิเล็กทรอนิกสภาคกลางทั้งนี้เพราะภาคกลางเปนเขตที่มี
การตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงมีประชาชนกรจากภูมิภาคอื่นๆ ย ายถิ่นฐานเขามาทํางานเปนจํานวนมาก และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทและเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย หรือเรียกไดวา
เป นส วนหนึ่ งในองค ป ระกอบของปจ จัย 4 เช น อาหาร มนุษ ยบ ริโ ภคอาหาร สิ่ งที่ ทํา ให เกิ ดเป นอาหารได ต องใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชวยในการประกอบอาหาร คือ ไมโครเวฟ กระทะไฟฟา เปนตน ที่อยูอาศัย การจะสรางที่อยู
อาศั ย ได ก็ ต อ งใช อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ช ว ย เช น สว า นไฟฟ า เลื่ อ ยไฟฟ า การออกแบบแปลนบ า นโดยอาศั ย
คอมพิวเตอร ชว ย เปนต น ส วนเครื่ องนุ งห ม และยารัก ษาโรค มนุ ษยไ ดนํ าอุป กรณ อิเ ล็กทรอนิ กสช วยเชน กัน จาก
เหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง ซึ่งผลการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขต
ภาคกลาง
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกส
ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง
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ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตด า นเนื้ อ หา ศึ กษาคุ ณภาพชี วิต ในการทํ างานของพนัก งานบริ ษั ท กลุ ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก สใ นนิ ค ม
อุตสาหกรรมเขตภาคกลาง ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก คือ 1) คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม 2) สภาพการ
ทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย 3) ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 4) การพัฒนาความรูความสามารถ 5) การ
ทํางานรวมกัน 6) ลักษณะการบริหารงาน 7) ภาวะอิสระจากงาน และ 8) ความภาคภูมิใจในองคการ
ขอบเขตดานประชากร ศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง
ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง คือ จากการใชสูตรของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) เพื่อกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 400 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ไดแก การสุมตัวอยางแบบเจาะจง
และการสุมตัวอยางแบบแบงกลุมโดยเลือกศึกษากลุมตัวอยางพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง
ซึ่งมี 4 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
สถานประกอบการ ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจและกําหนดทิศทางในการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ของพนั ก งานอั น จะส ง ผลต อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของสถาน
ประกอบการนั้นๆ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได
6. ประสบการณทํางาน
7. ประเภทอุตสาหกรรม

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม
2. สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย
3. ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
4. การพัฒนาความรูความสามารถ
5. การทํางานรวมกัน
6. ลักษณะการบริหารงาน
7. ภาวะอิสระจากงาน
8. ความภาคภูมิใจในองคการ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
พนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลางที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
เป น การวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research) ประชากรที่ใ ช ใ นการวิจั ย ครั้ ง นี้ เป น พนั ก งานบริ ษั ท กลุ ม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยางไวที่ 400 ตัวอยางโดยการใชสูตรของ
เครจซีและมอรแกน (Krejcie; & Moran. 1970) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพ รายได ประสบการณทํางาน และประเภทอุตสาหกรรมเพื่อหาคาความถี่ คารอยละ
ตอนที่ 2 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน แบงเปน 8 ดาน คือ 1) คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปน
ธรรม 2) สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย 3) ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 4) การพัฒนาความรู
ความสามารถ 5) การทํางานรวมกัน 6) ลักษณะการบริหารงาน 7) ภาวะอิสระจากงาน และ 8) ความภาคภูมิใจใน
องคการ เพื่อหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑของ 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 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F test
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลและสถานประกอบการ
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางแยกตามขอมูลสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

รวม

180
220
400

45.00
55.00
100

รวม

84
128
84
104
400

21.00
32.00
21.00
26.00
100

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ต่ํากวา 25 ป
2.2 26-30 ป
2.3 31-35 ป
2.4 มากกวา 35 ป ขึ้นไป
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ตาราง 1 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

รวม

107
269
21
3
400

26.80
67.20
5.20
0.80
100

รวม

56
213
97
34
400

14.00
53.20
24.20
8.50
100

183
171
37
9
400

45.80
42.80
9.30
2.30
100

72
291
37
400

18.00
72.80
9.30
100

3. รายได
3.1 ต่ํากวา 10,000 บาท
3.2 10,000-20,000 บาท
3.3 20,001-30,000 บาท
3.4 มากกวา 30,001 บาท
4. ประสบการณทํางาน
4.1 ต่ํากวา 1 ป
4.2 2-5 ป
4.3 6-10 ป
4.4 11 ป ขึ้นไป
5. ระดับการศึกษา
5.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5.3 ปริญญาตรี
5.4 สูงกวาปริญญาตรี
รวม
6. ประเภทอุตสาหกรรม
6.1 อุตสาหกรรมตนน้ํา
6.2 อุตสาหกรรมกลางน้ํา
6.3 อุตสาหกรรมปลายน้ํา
รวม

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
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2. ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน โดยรวม
ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม
2. ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย
3. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
4. ดานการพัฒนาความรูความสามารถ
5. ดานการทํางานรวมกัน
6. ดานลักษณะการบริหารงาน
7. ดานภาวะอิสระจากงาน
8. ดานความภาคภูมิใจในองคการ
รวม

Χ

S.D.

3.507
3.617
3.462
3.685
3.539
3.583
3.519
3.562
3.559

0.525
0.466
0.528
0.961
0.499
0.507
0.532
0.543
0.422

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหสรุปไดวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปจจัยคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานอยูในระดับมาก ( Χ = 3.559) ทั้งโดยรวม และแยกพิจารณารายดาน ทั้งในดานดานคาตอบแทนที่
เหมาะสมและเปนธรรม ( Χ = 3.507) ดานสภาพการทํ างานที่คํานึงถึงความปลอดภัย ( Χ = 3.617) ดานความ
มั่นคงและความกาวหนาในงาน ( 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)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

225

24 มีนาคม 2560

3. การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ตาราง 3 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล กับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัทกลุมอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรม เขตภาคกลาง
ประเด็น
1. ดานคาตอบแทนที่
เหมาะสมและเปน
ธรรม
2. ดานสภาพการ
ทํางานที่คํานึงถึง
ความปลอดภัย
3. ดานความมั่นคงและ
ความกาวหนาในงาน

เพศ

ประสบการณ

ระดับ
ประเภท
การศึกษา อุตสาหกรรม

F= .227
P= .877

F= .826
P= .480

F= 1.045
P= .373

F= 2.074
P= .127

F= .983
P= .401

F= 187
P= .905

F= 1.595
P= .190

F= 1.317
P= .268

F= 4.729**
P= .009

F=.268
P= .849

F=1.054
P= .369

F=1.432
P= .233

F=4.359** F=3.755*
P=.005
P= .024

F=1.258
P= .289

F=.568
P= .636

F=.282
P= .838

F= .545
P= .652

F=.007
P= .993

F=.015
P= .998

F=2.238
P= .083

F=.268
P= .848

F=3.808*
P= .010

F=3.389*
P= .035

F=2.129
P= .096

F=.256
P= .857

F=1.140
P= .333

F=1.009
P= .389

F=5.169**
P= .006

F=1.152
P= .328

F=.898
P= .442

F=.921
P= .430

F=3.659*
P= .013

F=4.081*
P= .018

F=1.404
P= .241

F=.909
P= .437

F=1.517
P= .210

F=1.263
P= .287

F=3.833*
P= .022

อายุ

รายได

t = -.335
P= .738

F= .142
P= .935

t = -1.507
P= .133
t =-.285
P= .776

4. ดานการพัฒนา
ความรูความสามารถ t =.386
P=.700
5. ดานการทํางานรวมกัน
t =.058
P= .954
6. ดานลักษณะการ
บริหารงาน
t =-.900
P= .369
7. ดานภาวะอิสระจากงาน
t =-.193
P= .847
8. ดานความภาคภูมิใจ
ในองคการ
t =-.731
P= .465
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

226

24 มีนาคม 2560

จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบวา ป จจัย สว นบุ คคล ไดแก เพศ อายุ รายได ประสบการณ
ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทั้ง 8 ดาน ไมแตกตางกัน ระดับการศึกษา ตางกัน มีความ
แตกตางกันในดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน และดานภาวะอิสระจากงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และประเภทอุตสาหกรรมตางกัน มีความแตกตางกันในดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึง
ความปลอดภั ย ด านความมั่ นคงและความก า วหนา ในงาน ด า นการทํ างานรว มกัน ด า นการทํา งานรว มกัน ด า น
ลักษณะการบริหาร ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย คุณภาพชีวิต ในการทํางานของพนั กงานบริ ษัท กลุม อุตสาหกรรมอิ เล็ก ทรอนิก สในนิค ม
อุตสาหกรรมเขตภาคกลาง พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได และประสบการณตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ คุ ณภาพชี วิ ตในการทํ า งานทั้ ง 8 ด า น ไม แตกต า งกั น สว นป จ จัย ส ว นบุ ค คลที่แ ตกตา งกั น ได แ ก ระดั บ
การศึกษา มีความแตกตางกันในดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน และดานภาวะ
อิสระจากงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาของพนักงานแตละคนยอมมีความ
แตกตางกัน ยอมมีความคิดเห็นแตกตางกัน และประเภทอุตสาหกรรม มีความแตกตางกันในดานสภาพการทํางานที่
คํานึงถึงความปลอดภัย ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานการทํางานรวมกัน ดานการทํางานรวมกัน
ดานลักษณะการบริหาร ดานภาวะอิสระจากงาน และดานความภาคภูมิใจในองคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะพนักงานสวนใหญอยูในกลุมประเภทอุตสาหกรรมกลางน้ํา จัดไดวาเปนประเภทอุตสาหกรรม
กลุมใหญ ยอมมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท
กลุมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลาง พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนที่เหมาะสม
และเปนธรรมมากที่สุด คือ มีโครงสรางฐานเงินเดือนที่เปนระบบชัดเจน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีโครงสรางเงินเดือน
ที่ชัดเจน ชวยใหการจายเงินเดือนเปนไปตามคางาน และมีความเปนธรรมในแงของการทํางานของพนักงานการจาย
เงินเดือนจึงเปนไปอยางมีระบบระเบียบ และมีมาตรฐาน และที่สําคัญก็คือ เกิดความยุติธรรมในการจายเงินเดือน
มากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ ฮูสและคัมมิ่ง (Huse; & Cummings. 1985: 125) กลาววา การมีโครงสรา ง
เงิ น เดือ นที่ เ ปน ระบบชั ด เจน ทํ าให พ นั กงานรูสึก พึ ง พอใจกับ รายได ที่ จ ะได รับ สภาพการทํ างานที่คํ า นึ ง ถึง ความ
ปลอดภัยนั้น มีการจัดทําระบบปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน ทั้งนี้เพราะการมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี มี
ระบบปองกันภัยทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี ทําใหพนักงานรูสึกถึง
ความปลอดภัยในการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของ แสงอรุณ อิสระมาลัย (2551) กลาววา การมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินทั้งในสถานที่ทํางานจะทําใหผูปฏิบัติงานทํางานอยางไรความกังวล และมีความสุข สวนความ
มั่นคงและความกาวหนาในงานนั้น กลาวคือ การไดรับการสนับสนุนในการแสวงหาความกาวหนาในการทํางานเปน
การสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในงานดวยการสรางโอกาสที่มองเห็นไดอยางเปนระบบ ทั้งการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน และตําแหนงงาน ตลอดรวมถึงการโยกยายในสวนการพัฒนาความรูความสามารถ งานที่ไดรับมอบหมายมี
ความทาทาย ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชา ใหความสําคัญกับ
พนักงานทุกคน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสม วางานชิ้นใดจะมอบหมายใหพนักงานบุคคลใดทําหรือ
การทํางานรวมกัน เพราะงานบางประเภทอาจตองใชบุคลากรเปนจํานวนมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นอกซและ
เออรวิง (Knox; & Irving. 1997) ไดศึกษาถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในระดับผูบริหาร พบวา การ
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ติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับแผนงานและความกาวหนาในชวงของการปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการ
โปรงใส ชัดเจน เปดเผย ซึ่งผูบริหารจะตองยึดหลักการบริหารงานพิจารณาถึงความเหมาะสม แตจะใหอิสระในการ
ทํางานทั้งในดานการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการทํางาน รวมถึงรวมกันในการตัดสินใจ เพื่อใหไดงานที่
ยอมรับกับผูบังคับบัญชา รวมไปถึงเพื่อนรวมงาน อันจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในองคกรของตน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะผลการวิจัยเพื่อนําไปใช
จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ผูบริหารองคกรควรใหความสําคัญในดานความมั่นคงและ
ความกาวหนาในงาน เพราะหากพนักงานไดรับการสนับสนุน พนักงานจะมีความรูสึกผูกพันกับองคกรมากขึ้น ทําให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรยิ่งๆ ขึ้นไป
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NBUS025: การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
ของชุมชนบ้านงิ้ว
THE APPLICATION OF THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN LIFESTYLE
SUSTAINABLE OF BAN NGIO COMMUNITY
ศรีวิชัย สุระชาติ 1 ดร.วัชระ คาเขียว 2
1
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว 3) เสนอแนะแนวทางการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จานวน 234
คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F test และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มี
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งทั่ ว ไป สถานภาพในครอบครั ว ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ อ าศั ย
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท และอาศัยอยู่ในชุมชน ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป 2) ประชาชนชุมชนบ้านงิ้ว ได้
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ
ด้า นเงื่ อ นไขความรู้ และด้ านการมี ภูมิคุ้ ม กัน ที่ ดี ในตั ว ตามลาดั บ 3) จากการเปรี ย บเที ยบการน าหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา
และระยะเวลาที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชน พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งชุ ม ชนบ้ า นงิ้ ว ได้ น าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และความรั บ ผิ ด ชอบในครอบครั ว พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งชุ ม ชนบ้ า นงิ้ ว ได้ น าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
คาสาคัญ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
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.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่งประเทศ
ไทยได้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จากสภาพปัญหาดั้ง
กล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อยให้ประกอบอาชีพอย่างพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้หลักการสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การ
บริหารจัดการที่ดินและน้าเพื่ อการเกษตรในที่ดิน ขนาดเล็ก เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด เป็นระบบการผลิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการพึงตนเองอย่างมีอิสรภาพ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ใช้ชีวิตดาเนินตาม
หลักวิชาการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม นอกจากนั้นทฤษฎีใหม่ยังสามารถนาไปใช้อย่างยืดหยุ่นได้ ดั่ง
พระราชดารัส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2541 เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ว่าสามารถยืดหยุ่นได้เหมือ นชีวิตของทุกคนต้องมีการ
ยืดหยุ่น ดั้งนั้นทฤษฎีใหม่สามารถนาไปใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลาในยามปกติก็จะทาให้ร่ารวยมากขึ้นในยามที่เกิด
อุทกภัยก็สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วทาให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี โดยไม่ต้องให้ราชการไปช่วยเหลือมาก
เกินไป วิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยประสบนั้น เกิดจากความฟุ้งเฟ้อของคนในสังคมที่ขาดจิตสานึกในเรื่องของความ
พอดี แ ละพอเพี ย งมี ก ารจั บ จ่ า ยใช้สอยอย่ า งฟุ่ม เฟื อ ย ทั้ง ในส่ ว นขององค์ ก รภาครั ฐ ภาคเอกชนและประชาชน
การดาเนินการต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประมาท ไม่ระมัดระวัง ขาดความประหยัด เพราะยึดในก ระแส
โลกาภิวัต น์มากเกิ นไปที่มุ่ง เน้นแต่การค้า การลงทุน แต่ขาดความตระหนักและรอบคอบในความเป็ นไทยและ
สังคมไทย ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560–2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ
ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
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เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2559) ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนผ่านจากปัจจัยเร่งทั้งภายในและภายนอกชุมชน อันได้แก่
กระแสการพัฒนาแบบทุนนิยม ระบบสังคมบริโภควัตถุนิยม รวมถึงความต้องการความสะดวกสบายของคนในชุมชน
เอง ปัจจัยเหล่านี้ได้รุมเร้าชุมชนที่มีวถิ ีชีวติ แบบพอเพียงตรงนี้ให้ค่อยๆ ละทิ้งคุณค่าทางวัฒนธรรมของตน และกระตุ้น
ให้มีโลกทัศน์แบบคนเมืองมากขึ้นทุกขณะโดยรู้ไม่เท่าทันกลอุบายของระบบทุนบริโภคนิยม ทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้
ชุมชนประสบปัญหา
ด้วยเหตุนี้การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะให้บรรลุผล
สาเร็จในระยะเวลาอันสั้นนั้น มิใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ง่ายๆ ต้องให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้เกิดกับประชาชนทุก
ระดับ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการและทุกภาคส่วนของประเททศ และการประยุกต์ใ ช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น มีแนวทางในการดาเนินชีวิตดังนี้ คือ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละเลิกความ
ฟุ่มเฟือยในการดารงชีพอย่างจริงจัง ดังที่มีกระแสดารัสว่า “ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่
ถูกต้อง” ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดารงชีพก็ตาม ดังที่มี
กระแสพระราชดารัสว่า “ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็น
สาคัญ (สุเมธ ตันติเวชกุล. 2542)
ด้วยเหตุดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านงิ้ว ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันรวดเร็วภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ อีกทั้งเตรียม
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยัง่ ยืนของชุมชน
บ้านงิ้ว
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว
นิยามศัพท์เฉพาะ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานของทางสายกลาง ของ
ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดีในตนเองต่อผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ภายใต้เงื่อนไขความรอบรู้และคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และให้มีความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างดี
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9)
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม้น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น กินอยู่ใช้แต่เพียงพอดีตามกาลังความสามารถของประชาชน
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจั ยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบของ
ประชาชน
การมี ภูมิคุ้ มกัน หมายถึง การสร้า งหรื อเตรี ยมตั วให้ มีภูมิคุ้ มกัน ที่ดีเ พื่อพร้ อมรั บผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลด้วยความไม่ประมาทของประชาชน
เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่
จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนอย่างระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต หมายถึง การที่ประชาชนได้
นาแนวทางของการเดินสายกลาง มีความพอประมาณ การมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกั น รวมถึงการมีความรู้และ
คุณธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
ชุมชนบ้านงิ้ว หมายถึง พื้นที่ชุมชนบ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน หมายถึง การที่คนเรามีความสารถในการปฏิบัติตนได้อย่างไม่เดือดร้อน มี
ความเป็นอยู่เหมาะสมแก่ตนเอง พึ่งพาตนเองได้ มีความประหยัด ไม่หลงไปตามกระแสวัตถุนิยม ไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่อง การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ความรับผิดชอบในครอบครัว
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน

การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว
- ความพอประมาณ
- ความมีเหตุผล
- การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- เงื่อนไขความรู้
- เงื่อนไขคุณธรรม
- ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี จานวนทั้งสิ้น 576 คน (ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน 2 พ.ศ. 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยหลักการกาหนดขนาดตามตารางสาเร็จรูปของเครจซีและ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 607-609) ได้จานวน 234 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยใช้
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นคาถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว มีลักษณะคาถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นาความรู้ที่ได้จากข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามจากข้อ 2 เสนอผู้เชียวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) แล้วนามาหาค่า IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.934
4. นาแบบสอบถามจากข้อ 3 มาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มา
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.932
5. นาแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4 มาปรับปรุงแก้ไข และนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามไปสอบถามจาก ชุมชนบ้านงิ้ว ตาบลบ้านงิ้ว อาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี จานวน 234 คน เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแล้ว จานวน 234 ชุด เพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (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 การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างยัง่ ยืนของ
ชุมชนบ้านงิ้ว ปรากฏผลดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6
มีสถานภาพสมรส จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 101 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.2 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 สถานภาพในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่
อาศัย จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จานวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.7 และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0
2. การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน
บ้านงิ้ว ดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว โดยภาพรวม
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างยัง่ ยืน
1. ด้านความพอประมาณ
2. ด้านความมีเหตุผล
3. ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
4. ด้านเงื่อนไขความรู้
5. ด้านเงื่อนไขคุณธรรม
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
.

S.D.

แปลผล

3.99
4.06
3.93
3.95
4.23
4.03

.54
.47
.58
.52
.46
.44

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 1 แสดงระดับความคิดเห็นการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน การดาเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (  =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)
และด้ า นที่ มี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า นการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก (  =3.93,
S.D.=0.58) ตามลาดับ
3. การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ ความรับผิดชอบในครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน พบว่า
3.1 เพศต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไข
คุณธรรม ไม่แตกต่างกัน
3.2 อายุต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ด้านความมีเหตุผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไข
คุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านเงื่อนไขความรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
3.3 สถานภาพสมรสต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และ
ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
3.4 ระดับการศึกษาต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุ กต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ และ
ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน
3.5 อาชีพต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไข
คุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่
3.6 ความรับผิดชอบในครอบครัวต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ และด้านเงื่อนไขความรู้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความมีเหตุผล
ด้านเงื่อนไขคุณธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
3.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านความมีเหตุผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
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3.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไข
ความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่อง การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างยัง่ ยืนของ
ชุมชนบ้านงิ้ว อภิปรายผลดังนี้
1. การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน
งิ้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 นี้ นับว่าเป็นแนวคิดสาคัญที่สุดในการสอนคน ซึ่งนามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดย
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ทาให้ประชาชน
น้อ มนาพระราชด าริ ป รัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาใช้ ในชี วิต ประจ าวั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จัย ของรั ฐพงศ์
บุญญานุวัตร (2554) ทีศ่ ึกษาวิจัยเรื่อง การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของประชาชน
ในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ความพอประมาณ ด้านการมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม อยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขด้านคุณธรรม ประชาชนมีการนามาใช้ในการดาเนินชีวิตมากที่สุด
1.1 ด้านความพอประมาณ ประชาชนมีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของของนภาพรรณ วงศ์มณี (2553)
ทีศ่ ึกษาการนาแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชน กรณี ศึกษาชุมชน
ทรายทอง ตาบลเจริญเมือง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ระดั บการนาแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรวม ด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และด้านภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ในระดับมาก
1.2 ด้านความมีเหตุผล ประชาชนมีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์ (2550) ที่
ศึกษาการนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ในการดาเนินชีวิต กรณีศึกษากลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านใหม่
สามัคคี ตาบลแม่สุก อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการนาเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้ า นการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว ประชาชนมี ก ารน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมนชยา แถมเงิน
(2557) ที่ศึกษาการนาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา พบว่า ประชาชนมีการนาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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1.4 ด้านเงื่อนไขความรู้ ประชาชนมีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วลัยพรรณ
จันทร์หอม (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน ชีวิตของครูโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตของครู
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.5 ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ประชาชนมีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธนวุฒิ พิมพ์กิ (2557) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ระดับ
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักการจัดการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนทั้งโดยภาพรวมและจาแนกตาม
ลักษณะของกิจการ อยู่ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด
2. ผลการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านงิ้ว ที่มีเพศ อายุ สถานภาพทาง
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ ความรับผิดชอบในครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนต่างกัน พบว่า
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของมนชยา แถมเงิน (2557) ทีศ่ ึกษาวิจัยเรื่อง การนาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
ของประชาชน กรณีศึกษา เทศบาลตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการนาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร (2554) ทีศ่ ึกษาวิจัยเรื่อง การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการนาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต ได้แก่ เพศ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่มี สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกั น มีการนาหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืนแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สันสกฤต มุนีโมไนย (2551) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจและการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต ศึกษากรณีนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อ ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต ได้แก่ เพศ
รายได้ และสถานภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ ตรงงาม (2550) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน มีผลต่อการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความมีเหตุผลไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของเอื้องทิพย์ เกตุกราย (2551)
ที่ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันของประชาชนตาบลคลองพระอุดม อาเภอ
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ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวติ ประจาวัน
แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยศักดิ์ เสนานุช (2552) ทีศ่ ึกษาเรื่อง การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชน:ศึกษากรณี หมู่บ้านต้นกระโดน ตาบลวังมะนาว อาเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า คนในชุมชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต ไม่แตกต่างกัน
2.4 กลุ่มตัวอย่างที่มีความรับผิดชอบในครอบครัวต่างกัน มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้านความพอประมาณ และด้านเงื่อนไขความรู้ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
ความมีเหตุมีผล ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และด้านเงื่อนไขคุณธรรม แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
1. ภาครัฐ หรือผู้นาชุมชนควรจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนในเรื่องการทาบัญชีการออม และให้ความรู้
ด้านการจัดทาบัญชีรายรับ–รายจ่ายในครัวเรือน เนื่องจากประเด็นเหล่านี้ประชาชนยังมีการนาไปปฏิบัติค่อนข้างน้อย
2. ผู้นาชุมชนจาเป็นต้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชน เพื่อตระหนักรู้และเห็นประโยชน์
การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และมีการติดตามผลการปฏิบัติในระดับตนเอง
และระดับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิธีชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านงิ้ว เพื่อจะ
ได้นารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไป
ในอนาคต
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอยู่ก่อนและหลังในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
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
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบนสมาร์ทโฟน iOS 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบนสมาร์ทโฟน iOS กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครที่ใช้สมาร์ทโฟน iOS ตั้งแต่ รุ่น 4.0 ขึ้นไป จานวน 98 คน โดยใช้แบบประเมินมาตรวัด 5 ส่วน ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ( X = 4.81, S.D. = 0.41)
และองค์ประกอบด้านลักษณะของโปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ( X = 4.77, S.D. = 0.43) ดังนั้น
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS จึงเป็นช่องทางในการสนับสนุนอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาของนักศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: 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.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารในรูปแบบสมาร์ทโฟนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ทาให้มีการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนในบนระบบ iOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนา
และจาหน่ายโดยบริษัทแอปเปิล เปิดตัวครั้งแรกในปี 2007 เพื่อใช้บนไอโฟน และได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้บน
อุปกรณ์พกพาอื่นๆ ของแอปเปิล และไม่อนุญาตให้นา iOS ไปติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของแอปเปิล ในปี 2015
iOS มีส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของการบริโภคข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา [1] ความนิยมแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

241

24 มีนาคม 2560

ในระบบปฏิบัติการ iOS ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้กับระบบบริการการศึกษา
เพื่อนาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่มีการพัฒนามาใช้ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ที่ทันต่อการพัฒนา โดยงานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการ
iOS อันจะส่งผลให้เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในการให้คาปรึกษาวิชาการกับนักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่ออานวยความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาอย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS
2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ยุภา สุธงษา และทัศนันทน์ ตรีนันทรัตน์ฐ [2] ได้ทาการวิจัยการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรมผลวิจัยด้าน
การทางานของระบบค่าเฉลี่ยในระดับดี (4.38) และด้านลักษณะการออกแบบค่าเฉลี่ยในระดับดี (4.44) แสดงให้เห็นว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
เกรียงไกร ชัยมินทร์ [3] ได้ทาวิจัยแอนดรอยด์และ iOS แอพพลิเคชันสาหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชัน CMU e-Theses และ CMU e-Research
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40, 4.20) ด้วยว่าทาให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ทุกเวลา
และไม่มีข้อจากัดด้านสถานที่โดยไม่ต้องเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์สานักหอสมุด
สัญญา เครือหงส์, ธนพงศ์ หมีทอง, เพ็ญนภา บุญคล้าย และสมยศ ป้อมทอง [4] ได้ทาการ การพัฒนา
แอพลิเคชันติดตามสถานะอีเอ็มเอสผ่านมือถือด้วยข้อมูลรูปแบบเจซัน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินแอพลิเคชั่นที่
สร้างขั้นสามารถช่วยอานวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุและจดหมายลงทะเบียนให้กับผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.23 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ใน
ระดับดี
ธเนศ ตั้ งจิต เจริ ญเลิ ศ และณั ฏฐกั นย์ เจริญวั ฒธนากุล [5] ได้ ทาการวิ จัยการพั ฒนาระบบอาจารย์
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านการใช้งาน
แอพพลิเคชัน มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ( X = 4.81, S.D. = 0.54) และองค์ประกอบด้านลักษณะของ
โปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ( X = 4.54, S.D. = 0.68)
จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
บนสมาร์ทโฟน iOS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน iOS สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการพัฒนาแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS ผู้วิจัยได้
ดาเนินการดัดแปลงแบบวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เพื่อความเหมาะสมตามลาดับ
ดังนี้ 1) System Requirement 2) Analysis and Design 3) Coding and Debugs 4) Installation and Maintenance
โดยมี Use Case Diagram ดังภาพประกอบ 1

ระบบที่อาจารย์ปรึกษา
ล็อกอิน
หารายชื่อที่
ปรึกษา
หาหมู่เรียนที่ปรึกษา
บันทึกระบบบริการการศึกษา
การศึกษาการศึกษา

ภาพประกอบ 1 Use Case Diagram ของระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เป็นที่ปรึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู คณะ
มนุ ษย์ ศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ คณะวิท ยาการจัด การ คณะวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 2, 3 ปีการศึกษา 2557 จานวน 98 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกจาก
อาจารย์ที่มีสมาร์ทโฟน เช่น iPhone และ iPad เป็นต้น บนระบบปฏิบัติการ iOS ระยะเวลาที่ทาการวิจัยเดือนมกราคม
2558-เดือนสิงหาคม 2558
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในที่นี้ คือ แอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบน
สมาร์ทโฟน iOS และแบบประเมินความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบน
สมาร์ทโฟน iOS ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่ใช้งาน
การใช้งานแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS
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ผู้ใช้งานจะต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS และใช้อินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากแอพพลิเคชัน
ระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครนี้เป็นเวอร์ชันแรกจึงรองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ iPhone 4S และ
iPad 2
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน มีดังนี้
1. การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS
โดยไปในเมนู App Store สาหรับระบบปฏิบัติการ iOS ใช้เมนูค้นหาในระบบของ iPhone พิมพ์ PNRU เลือก App
Adviser PNRU และติดตั้งแอพพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน
2. เข้าสู่การใช้งานโดยมีหน้าจอการใช้งาน ดังนี้
แอพพลิเคชันระบบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS ในหน้าจอแรก
ภาพประกอบ 2

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

ภาพประกอบ 4 หน้าจอรายการที่ปรึกษา
หน้าจอที่รายการที่ปรึกษา ประกอบด้วยรายการหมู่เรียนของนักศึกษาทั้งหมด
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ภาพประกอบ 5 หน้าจอรายชื่อนักศึกษา
หน้าจอที่รายชื่อนักศึกษา ประกอบด้วยรหัสนักศึกษา ชื่อของนักศึกษา หน่วยกิตเฉลี่ย หน่วยกิต
ที่ผ่าน สถานการณ์ลงทะเบียน

ภาพประกอบ 6 หน้าจอข้อมูลนักศึกษา
หน้ า จอข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย รู ป ถ่ า ย รหั ส นั ก ศึ ก ษา ชื่ อ -สกุ ล สาขา สถานะ
การลงทะเบียน ผลการเรียนเฉลี่ย 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
หน้าจอแสดงผลการเรียนจะเป็นการแสดงผลการเรียนในแต่ภาคเรียนที่ผ่านมา
สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนสมาร์ทโฟน
iOS ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประเมินองค์ประกอบทั้งหมด 2 ด้าน คือ
1. องค์ประกอบด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ( X = 4.81,
S.D. = 0.41) หัวข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรมและความทันสมัยของข้อมูลตาม
ระบบบริการการศึกษา ( X = 4.86, S.D. = 0.38)
2. องค์ประกอบด้านลักษณะของโปรแกรม มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยระดับดีมาก ( X = 4.77, S.D. =
0.43) หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในระบบบริการการศึกษาเหมาะสมต่อการ
ใช้งานการจัดรูปแบบมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และสีสันในการออกแบบเหมาะสมต่อการใช้งาน ( X = 4.86,
S.D. = 0.38)
อภิปรายผล
การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสมาร์ทโฟน iOS ได้พัฒนาขึ้นและสามารถ
นามาใช้งานในกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่สามารถเชื่อมต่อสู่ระบบอินเทอร์เน็ต จากการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนสมาร์ทโฟน iOS เป็นที่สนใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการรับข้อมูล
ทางวิชาการของนักศึกษาที่ปรึกษาของตัวเอง เพื่อใช้ประกอบในการวิเคราะห์ในการให้คาปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภา สุธงษา และทัศนันทร์ ตรีนันทรัตน์ ที่ทาการวิจัยการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการเว็บแอพพลิเคชั่นและภาษา PHP ในการพัฒนา
โปรแกรมมีผลวิจัยด้านการทางานของระบบค่าเฉลี่ยในระดับดีและด้านลักษณะการออกแบบค่าเฉลี่ยในระดับดี
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ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดีที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นมาใช้งาน
บนสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พอใจต่อการใช้งานของผู้ใช้งานในระดับที่ดี งานวิจัยของ เกรียงไกร
ชัยมินทร์ ที่ได้พัฒนาโปรแกรมแอนดรอยด์และ iOS แอพพลิเคชันสาหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัย
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
เป็นการพัฒนาตามรูปแบบของระบบการให้คาปรึกษาบนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ข้อจากัดของข้อมูลที่นามา
แสดงบนสมาร์ทโฟนจึงมีรายละเอียดสาคัญเท่านั้น ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลตามในส่วนอื่นของ
นักศึกษา เช่น กิจกรรมนักศึกษา สุขภาพร่างกาย เป็นต้น
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NBUS027: ประเภทของสัญญาจางมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่มี
ประเภทของสัญญาจางที่แตกตางกันของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามประเภทของสัญญาจาง เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จํานวน 363 คน ที่มีสัญญาจางแตกตางกัน ดังนี้
1) สัญญาจางแบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป จํานวน 121 คน 2) สัญญาจางแบบสัญญา 5 ปตอจนเกษียณอายุ
จํานวน 121 คน 3) สัญญาจางแบบสัญญาการจางงานสิ้นสุดเมื่ออายุ 45 ป จํานวน121 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีรายได 30,001-60,000 บาท/เดือน พนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่มีประเภทของสัญญาจางแบบประจําจนถึง
อายุเกษียณ 60 ป ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการทํางานดานระเบียบวินัยในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด
ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน และดานการวัดผลในการทํางานอยูในระดับมาก และพนักงานที่มีสัญญาจาง
แบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป มีประสิทธิภาพการทํางานทั้ง 3 ดาน มากกวาสัญญาจางแบบสัญญา 5 ปตอจน
เกษียณอายุ และสัญญาจางแบบสัญญาการจางงานสิ้นสุดเมื่ออายุ 45 ป
คําสําคัญ: ประเภทของสัญญาจาง ประสิทธิภาพการทํางาน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
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
ตนทุนต่ําทําใหมีการแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจสายการบิน หลายๆ องคกรมีการลดคาใชจาย เพื่อใหไดผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้น เนนเรื่องของการบริหารบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดสัญญาจาง เพื่อควบคุมตนทุนดานบุคลากรได
ในระยะยาว
ประกอบกับการผันผวนของราคาน้ํามันและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งไมอาจที่จะคาดการณได บริษัทฯ จึงตระหนัก
ถึงการลดตนทุน ทําใหมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัญญาการจางงานสําหรับพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ซึ่งปจจุบัน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการใชสัญญาจางงานสําหรับพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน อยู 3 ประเภท คือ
การจางงานแบบประจํา จนถึงอายุเกษียณ คือ 60 ป แบบสัญญา 5 ป ตอจนเกษียณอายุ และแบบสัญญาการจางงาน
สิ้นสุดเมื่ออายุ 45 ป ซึ่งเปนแบบที่ใชในการรับสมัครงานในปจจุบัน บริษัทฯ จะมีภาระผูกพันทั้งในเรื่องเงินเดือนและ
สวัสดิการ นอยลงกวาการจางงานแบบเดิม คือ เกษียณอายุ 60 ป ในทางกลับกัน ทําใหพนักงานเริ่มขาดขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน ปฏิบัติ ทําใหบริษัทใชงบประมาณดานการคัดสรรและอบรมบุคลากรที่สูงมาก และยังสูญเสียบุคลากร
ที่มีความสามารถบางสวนไป ประสิทธิภาพในการบริการลดลง หากผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจที่ดียอมมีความมุงมั่นที่จะ
ทํางานใหสําเร็จ สงผลใหมีการอุทิศตนและทุมเทในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานยอมดีและบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกรแตในทางตรงขามหากผูปฏิบัติงานไมมีขวัญกําลังใจ ไมอุทิศตนและทุมเทตามที่ควรจะเปน ผลการปฏิบัติงาน
ก็ไมอาจบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได สมโชค ประยูรยวง (2558)
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของพนั กงานตอนรับ บนเครื่องบิน ที่มีประเภทของสัญญาจางที่
แตกตางกันของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิท ธิภาพการทํา งานของพนั กงานตอนรั บบนเครื่องบิ นของบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) โดยจําแนกตามประเภทของสัญญาจาง
นิยามศัพทเฉพาะ
สัญญาการจางงาน (employment contract) หมายถึง สัญญาจางงาน หรือเรียกวาหนังสือวาจาง หมายถึง
ขอตกลงในการสรางความสัมพันธดานแรงงาน ระหวางผูใชแรงงานกับกิจการ หรือหนวยงานผูวาจาง ซึ่งสัญญาการ
จางงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) พนักงานที่มี
สัญญาการจางงานแบบประจําจนถึงเกษียณอายุ 60 ป 2) พนักงานที่มีสัญญาการจางงานแบบ 5 ป ตอจนเกษียณอายุ
60 ป 3) พนักงานที่มีสัญญาการจางงานสิ้นสุดเมื่ออายุ 45 ป
ประสิทธิภาพการทํางาน (working efficiency) หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํางานของแตละบุคคลที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน แบงเปนรายขอ ดังนี้ 1) ระเบียบวินัยในการทํางาน คือ ขอกําหนดเพื่อควบคุมพฤติกรรม
ของพนักงานเกี่ยวกับการทํางาน 2) หนาที่ความรับผิดชอบตองาน คือ การมาทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 3) การวัดผล
ในการทํางาน คือ การทํางานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถวัดผลและตรวจสอบได
การทํางาน (operation) หมายถึง การบริการและการดูแลความปลอดภัยของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ที่มีการทํางานบนเครื่องบินเทานั้น
พนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน (flight attendant) หมายถึง พนักงานที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกใหแก
ผูโดยสารทั้งเรื่องความปลอดภัยบนอากาศยานและบริการตางๆ ตลอดเที่ยวบิน
บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) (Thai Airways International company limited) หมายถึง องคกรที่เปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และเปนสายการบินแหงชาติ ที่มีการดําเนินงานดานการบินพาณิชยทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําป 2560

252

24 มีนาคม 2560

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. รายได
ประเภทสัญญาจาง
1. แบบประจําจนถึงอายุเกษียณ 60 ป
2. แบบสัญญา 5 ป ตอจนเกษียณอายุ
3. แบบสัญญาการจางงานสิ้นสุด
เมื่ออายุ 45 ป

ตัวแปรตาม

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

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดเรื่องประเภทของสัญญาจางมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน ในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 6,219 คน
(ขอมูลจากกองบริหารพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ณ เดือนกรกฎาคม 2559) แบงตามประเภทของสัญญาจางได ดังนี้
1) แบบประจํา จนถึงอายุเกษียณ 60 ป จํานวน 3,825 คน 2) แบบสัญญา 5 ป ตอจนเกษียณอายุ จํานวน 1,550 คน
3) แบบการจางงานสิ้นสุดเมื่ออายุ 45 ป จํานวน 844 คน
กลุมตัวอยาง ทําการคัดเลือกจากกลุมประชากร ดวยหลักการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ไดจํานวน 362 คน
วิธีการสุมตัวอยาง ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) คือ มีการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยกําหนดคุณลักษณะตามประเภทของสัญญาจางในสัดสวนที่เทากัน ซึ่งเมื่อมีการแบงกลุมแลวจะได กลุมละ 121 คน
จากจํานวนทั้งหมด 363 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนปที่
ปฏิบัติงาน รายได ประเภทของสัญญาจาง
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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ผูศึ กษาทํ าการพิ จารณาตรวจสอบความถู กต อง โดยการหาดัช นี สอดคลอ ง (Item Objective
Congruence Index: IOC) เทากับ 0.85 สูงกวาเกณฑที่กําหนด นําไปตรวจสอบคุณภาพ โดยใชวิธีการหาคาความ
เชื่อ มั่น (Reliability) ด วยวิ ธีการครอนบัค กับ กลุม พนัก งานที่ไ มใช กลุ มตัว อยา ง จํานวน 30 คน ได เท ากับ 0.843
แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นสูง และนําไปปรับปรุงใหสมบูรณสําหรับใชจริงตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 363 ฉบับ แบงตามประเภทของสัญญาจางของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 กลุม
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมขอมูล จากตํารา บทความและผลงานวิจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามขอมูลทั้งสิ้น ประมาณ 1 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน คือ F test ซึ่งใชทดสอบเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางคา 3 กลุม ขึ้นไป โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
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
สัญญาการจางงานสิ้นสุดเมื่ออายุ 45 ป ในแตละกลุมมีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 33.30 แบงเปนสัดสวนที่เทา
เทียมกัน
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ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน
ตาราง 1 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน แบงตามประเภทของสัญญาจาง
ประสิทธิภาพ
การทํางาน
1. ดานระเบียบวินัย
ในการทํางาน
2. ดานหนาที่และ
ความรับผิดชอบ
3. ดานการวัดผล
ในการทํางาน
เฉลี่ยรวม

สัญญา 60 ป
S.D.
ระดับ
X

X

สัญญา 5 ป
S.D.
ระดับ
มาก

สัญญา 45 ป
S.D.
ระดับ
X

4.37

0.67

มากที่สุด

3.67

1.06

3.67

0.99

มาก

4.16

0.65

มาก

3.36

0.97 ปานกลาง 3.30

1.06 ปานกลาง

3.48
4.00

0.75
0.69

มาก
มาก

2.80
3.28

0.83 ปานกลาง 2.74
0.95 ปานกลาง 3.24

0.88 ปานกลาง
0.98 ปานกลาง

จากตาราง 1 พนักงานที่มีสัญญาจางเปน แบบประจํ าจนถึงอายุเกษียณ 60 ป ใหความสํา คัญเกี่ยวกั บ
ประสิทธิภาพการทํางาน อยูในระดับมาก และมากกวาพนักงานที่มีสัญญาจางแบบ 5 ป และพนักงานที่มีสัญญาการ
จางงานสิ้นสุดเมื่ออายุ 45 ป
ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา
การทดสอบสมมติฐาน
การศึกษา
1. ดานระเบียบวินัยในการ
ทํางาน
2. ดานหนาที่และความ
รับผิดชอบตองาน
3. ดานการวัดผลในการ
ทํางาน
ในภาพรวม

เพศ

ระดับการศึกษา

รายได

สัญญาจางงาน

F = 0.4591,
P-value = 0.586
F = 1.189,
P-value = 0.525
F = 0.085,
P-value = 0.815
F = 0.578,
P-value = 0.642

F = 2.188,
P-value = 0.199
F = 1.905,
P-value = 0.187
F = 0.498,
P-value = 0.628
F = 1.531,
P-value = 0.338

F = 10.220,
P-value = 0.003*
F = 12.892,
P-value = 0.000*
F = 13.987,
P-value = 0.002*
F = 12.366,
P-value = 0.001*

F = 23.376,
P-value = 0.000*
F = 34.629,
P-value = 0.000*
F = 45.057,
P-value = 0.000*
F = 34.354,
P-value = 0.000*
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จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา
1. จําแนกตามเพศ พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางาน ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน
ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินในภาพรวม ไมแตกตางกัน
(F = 0.578, P-value = 0.642) ปฏิเสธสมมติฐาน
2. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางาน ดานหนาที่และความรับผิดชอบ
ตองาน ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินในภาพรวมไม
แตกตางกัน (F = 1.531, P-value = 0.338) ปฏิเสธสมมติฐาน
3. จําแนกตามรายได พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางาน ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน
ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินในภาพรวม แตกตางกัน
(F = 10.220, P-value = 0.003*) ยอมรับสมมติฐาน
4. จําแนกตามประเภทของสัญญาจาง พบวา ดานระเบียบวินัยในการทํางานดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน
ดานการวัดผลในการทํางาน และประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินในภาพรวม แตกตางกัน
(F = 23.376, P-value = 0.000*) ยอมรับสมมติฐาน
อภิปรายผล
1. ดานระเบียบวินัยในการทํางาน พบวา การไดรับมอบหมายตามตารางบิน โดยไมขาดงาน (missed
flight) มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ ศักดิ์ดา ขาวสกุณี (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา พนักงานสวนใหญมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากในดานความสําเร็จและตรงเวลาในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากพนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามเปาหมาย ถูกตอง ตรงเวลาและบรรลุวัตถุประสงคเสมอ สามารถแสดงใหเห็นวา พนักงานที่ตองการความสําเร็จ
ในการทํางานจะใหความสําคัญเรื่องของการไมขาดงาน ซึ่งในการขาดงานหรือ missed flight ของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน ถือเปนความผิด สงผลตอประวัติในการทํางาน และการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการขึ้นเงินเดือน
อีกดวย
2. ดานหนาที่และความรับผิดชอบตองาน พบวา การใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด
สอดคลองกับแนวคิดของ มัทนิญา แซฉั่ว (2558) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ระหวางการ
วาจางพนักงานประจํา หรือวาจางผูรับจางชวง (outsourcing) ในสวนงานของงานปฏิบัติการดานพิธีการศุลกากร พบวา
พนักงานประจําที่มีความรูและประสบการณในสายงานของผูปฏิบัติงาน และการดูแลเอาใจใส มีประสิทธิภาพมากกวา
พนักงานผูรับขางชวง (outsourcing) โดยพิจารณาจากการปฏิบัติ และการแสดงออกตอลูกคา ในการใหบริการดวยใจ
แสดงใหเห็นวา พนักงานประจําจะมีประสบการณ ความชํานาญและมีความมั่นคงสามารถทํางานไดอยางมีความสุข
เพราะเมื่อมีความสุขการบริการและสีหนาที่แสดงออกมาขณะที่ใหบริการก็จะออกมาจากใจเชนกัน
3. ดานการวัดผลในการทํางาน พบว า การประเมินจากหั วหน างานอยู ในเกณฑ ที่ดี โดยดูจากผลการ
ประเมิน (evaluate) ในแตละเดือน มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับแนวคิดของ สมโชค ประยูรยวง (2558) ทําการศึกษา
เรื่อง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา พนักงานสวนใหญมีความ
พึงพอใจกับการได รับการยกย อง ชมเชย การแสดงความยินดี การให กําลัง ใจ การได รับความไว ใจ การยอมรับใน
ความสามารถ เมื่อทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จทั้งจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน การยอมรับนับถือจะแฝงอยู
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กับความสําเร็จในงานดวย เพราะหากมีการประเมินจากหัวหนางานในเกณฑที่ดี จะแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน พนักงานสวนใหญจึงมีการใหความสําคัญอยูในระดับมาก มีผลตอการพิจารณาเงินเดือน เลื่อนตําแหนง
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
เกิดความรูสึกไมมั่นคง เนื่องจากสัญญาจางมีระยะเวลานอยลง ทําใหพนักงานเกิดความไมมั่นคง แตเนื่องจากมีการ
ประเมินผลการทํางานทุกๆ 5 ป ในเรื่องของการปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพที่เหมาะสม จึงทําใหพนักงานเกิดความตื่นตัว
ปรับปรุงตัวเอง เพราะหากไมปฏิบัตติ ามอาจไมไดรับการตอสัญญา 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. ควรมีการใชเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพดานการสัมภาษณเชิงลึก (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 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
2
อาจารย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยแจก
แบบสอบถามแก่ผู้โดยสารชาวไทยที่เลือกใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จานวน
390 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 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
ใช้บริ การสายการบินไทยสมายล์ แยกรายข้อ ดัง นี้ ด้ านผลิ ตภัณ ฑ์ ความหลากหลายของอาหารและเครื่ องดื่ ม
มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ( X = 3.99, S.D. = 0.97) ด้านราคา ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสาร มีความสาคัญ
เป็นอันดับแรก ( X = 4.28, S.D. = 0.84) ด้านการจัดจาหน่าย เรื่องช่องทางจาหน่ายผ่านห้องจาหน่ายบัตรโดยสาร
มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ( X = 3.63, S.D. = 0.80) ด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถสะสมไมล์ร่วมกับรอยัล
ออร์คิดพลัสของการบินไทย มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ( X = 4.38, S.D. = 0.76) ด้านบุคลากร ความชานาญในการ
ให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ( X = 4.22, S.D. = 0.82) ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ความสวยงามของเครื่องแบบพนักงาน มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ( X = 2.78, S.D. = 1.13) และ
ด้านกระบวนการ ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ( X = 4.29, S.D. = 0.73)
คาสาคัญ: 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.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทการบินไทยได้จัดตั้งสายการบินไทยสมายล์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารใน
ราคาที่ประหยัดกว่าการบินไทยแต่ยังได้บริการต่างๆ ที่ครบถ้วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งเป็นการอุดช่องว่างทาง
กลางตลาดระหว่างสายการบินเต็มรูปแบบ (Full-service airline) และสายการบินต้นทุนต่า (Low-cost airline)
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด (2555)
ในช่วงแรกสายการบินไทยสมายล์ใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นฐานในการปฏิบัติการ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2557
ได้เริ่มให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองด้วยใน 3 เส้นทางบิน ได้แก่ เชียงใหม่ (CNX) ขอนแก่น (KKC)
และภูเก็ต (HKT) ซึ่งนโยบายนี้นับว่าสร้างความประหลาดใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่
ทราบกันดีว่าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานที่มีไว้รองรับสายการบินต้นทุนต่า ( 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
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ในขณะที่สายการบินไทยสมายล์เองมี
ตาแหน่งการตลาดเป็นสายการบินกึ่งเต็มรูปแบบ (Light Premium airline) เน้นด้านบริการ และความคุ้มค่าต่อราคา
จะสามารถแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่า (Low-cost airline) ที่มีจุดแข็งด้านราคาได้หรือไม่ และจะสามารถจูงใจ
ผู้โดยสารที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า (Low-cost airline) ให้เปลี่ยนมาใช้สายการบินไทยสมายล์ได้อย่างไร
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จากข้อ มูลข้า งต้น ทาให้ ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจ จัยส่ว นประสมทางการตลาดมี ผลต่อ ต่อการ
ตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์แก่
สายการบินจะได้รับทราบความต้องการของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ อันจะนาไปสู่การดาเนินนโยบายที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ดีที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางที่ใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์
ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. รายได้
2. อาชีพ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ

การตัดสินใจใช้สายการบินไทย
สมายล์ ของผู้โดยสารชาวไทยที่
สนามบินดอนเมือง
- การกลับมาใช้บริการ
- การบอกต่อ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักของการให้บริการในธุรกิจสายการ
บิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการนามาใช้พิจารณาตัดสินใจใช้บริการ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สภาพเครื่องบิน, เส้นทางบิน, ความถี่ของเที่ยวบิน
2. ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียม
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3. ปัจ จัย ด้า นช่อ งทางการจาหน่า ย ได้แ ก่ ช่อ งทางการจ าหน่า ยบัต รโดยสาร เช่ นทางเว็บ ไซต์ ,
สานักงานขาย, ตัวแทนจาหน่าย (Agency) เป็นต้น
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การจัดการส่งเสริมการขายบัตรโดยสาร, การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์, การสะสมไมล์การเดินทาง (Royal Orchids Plus) เป็นต้น
5. ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ การบริการของพนักงานภาคพื้น, พนักงานคอลเซ็นเตอร์ และพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน
6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 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 จากัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จากัด มีตาแหน่งทางการตลาดคือสายการ
บินกึ่งเต็มรูปแบบ (Light Premium airline) ที่มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้าที่ต้องการเดินทางในระยะใกล้
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า
สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ปัจจุบันเป็นท่าอากาศยานที่สายการบินต้นทุนต่า (Low-cost airline)
ส่วนใหญ่ใช้บริการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ที่เลือกเดินทางภายในประเทศจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จานวนประมาณ 38,688 คน อ้างอิงด้วยการคานวณจากจานวน
ที่นั่งทั้งหมดบนเครื่อง และจานวนผู้โดยสารจริงที่เดินทางในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ได้จานวน 390 คน โดยวิธีเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) ใช้
วิธีการแจกแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ
ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ ประกอบด้วย จานวนครั้งในการใช้
บริการ และวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งและช่องทางในการซื้อบัตรโดยสาร
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อต่อการตัดสินใจใช้ สายการบิ นไทยสมายล์
ของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ตอนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ตัดสินใจใช้บริการสายการบินไทยสมายล์ ประกอบด้วย
การตัดสินใจกลับมาใช้บริการและการบอกให้ผู้อื่นมาใช้บริการ
ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ผู้ศึกษาทาการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง โดยการหาดัชนีสอดคล้อง (Item Objective Congruence
Index: IOC) เท่ากับ 0.81 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ . 2555) นาไปตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้
วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการครอนบัค กับกลุ่มพนักงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้
เท่ากับ 0.77 แบบสอบถามมีค่าความเชื่อ มั่นสูง (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ . 2555). และนาไปปรับปรุงให้สมบูรณ์เพื่อใช้
จริงต่อไป
การเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
1. ดาเนินการเก็บข้ อมูลผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ ที่เลือกเดินทางภายในประเทศจากท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จานวน 390 คน
2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจานวน 390 ฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ก ารวิเ คราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิ ติ ได้แ ก่ ค่า ความถี่ (F) ค่า ร้อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ANOVA
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 35,001-45,000 บาท จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้โดยสารใช้บริการระหว่าง 2-4 ครั้งต่อปี จานวน
165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ใช้บริการเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว เพื่อน ญาติ จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90
ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 4,001-5,000 บาทต่อครั้ง จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ซื้อบัตรโดยสารทางเว็บไซต์
ไทยสมายล์ จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20 โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจกลับมาใช้บริการ จานวน 375 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.20 ไม่กลับมาใช้บริการ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 และตัดสินใจบอกให้ผู้อื่นมาใช้บริการ จานวน
327 คน คิดเป็นร้อยละ 83.60 ไม่บอกให้ผู้อื่นมาใช้บริการ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์ อยู่ในระดับ
มาก ในส่วนของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์สูงสุด คือ ความ
หลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจัยด้านราคา พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์
สูงสุด คือ ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสาร ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการ
บิน ไทยสมายล์ สูงสุ ด คื อ มีช่ อ งทางจาหน่า ยผ่ านห้ องจาหน่ า ยบั ตรโดยสารที่ สนามบิ น ปัจ จั ยด้ านการส่ง เสริ ม
การตลาด พบว่ า ข้ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ ส ายการบิ น ไทยสมายล์ สู ง สุ ด คื อ สามารถสะสมไมล์ ร่ ว มกั บ
รอยัลออร์คิด พลัส (Royal Orchids Plus) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้สายการบินไทย
สมายล์สูงสุดคือ ความชานาญในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และปัจจัยด้านกระบวนการการ
บริ ก าร พบว่ า ข้ อ ที่ มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ สายการบิ น ไทยสมายล์ สูง สุ ด คื อ ความตรงต่ อ เวลาของเที่ ย วบิ น
ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการตัดสินใจใช้สายการบินไทยสมายล์
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อยู่ในระดับน้อยพบว่า ข้อที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ สายการบินไทยสมายล์ สูงสุด คือ ความสวยงามของเครื่องแบบ
พนักงาน
ตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานการศึกษา
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7. ปัจจัยด้านกระบวนการการบริการ

ในภาพรวม

รายได้
F = 13.789
p-value = .000*
F = 14.475
p-value =.000*
F = 23.248
p-value = .000*
F = 6.591
p-value = .011*
F = 5.880
p-value = .002*
F = 6.591
p-value = .001*

อาชีพ
F = 8.034
p-value = .092
F = 13.998
p-value = .001*
F = 27.657
p-value = .113
F = 14.796
p-value = .037*
F = 8.252
p-value = .062
F = 4.553
p-value = .040*

F = 12.827
p-value = .030*

F = 11.159
p-value = .119

F = 12.200
p-value = .002*

F = 12.636
p-value = .066

จากตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า
1. จาแนกตามรายได้พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการ และใน
ภาพรวมแตกต่างกัน (F = 12.200, p-value = p.002*) ยอมรับสมมติฐาน
2. จาแนกตามอาชีพพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย 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*) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน (F = 4.553, p-value = .040*)
ยอมรับสมมติฐาน
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อภิปรายผล
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับมากและจานวนเส้นทาง
บิน อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐฐา อาไพ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่าและสายการบินหลัก ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ใช้การทดสอบสมมติฐาน
ด้วย t-test พบว่า บริการอาหาร และระบบบันเทิงบนเครื่องบินเป็นปัจจัยที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สายการบินหลัก
แสดงให้เห็นว่าการบริการอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกใช้บริการสายการบิน
2. ด้านราคา พบว่า ความคุ้มค่าของราคาบัตรโดยสาร อยู่ในระดับมากที่สุด และความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของวรนุช วรพิพัฒน์ (2556) ได้
ทาการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางเชียงใหม่ –กรุงเทพ
ซึ่งพบว่าด้านราคาผู้ใช้บริการเห็นว่าอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ และมีอัตราค่า
บัตรโดยสารที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารให้ความสาคัญกับราคาบัตรโดยสาร มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
สายการบิน ถึงแม้ว่าบัตรโดยสารมีราคาแพงแต่ได้รับการบริการที่เหมาะสม
3. ด้านการจัดจาหน่าย พบว่า มีช่องทางจาหน่ายผ่านห้องจาหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน อยู่ในระดับ
มากและมีช่องทางจาหน่ายผ่าน เซเว่นอีเลฟเว่น (7Eleven) อยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างกับแนวคิดของวีรจิต
กรานเลิศ (2555) ทีศ่ ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสาร พบว่าผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์นิยม
ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้นเคยกับ การซื้อบัตรโดยสารผ่านห้อง
จาหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า สามารถสะสมไมล์ร่วมกับ รอยัลออร์คิด พลัส (Royal Orchids
Plus) ของการบินไทย อยู่ในระดับมากที่สุด และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง
สอดคล้อ งกับ แนวคิดของศิ ริยุพ า ดิ ษยะกมล (2556) ที่ ศึกษาปัจ จัยส่ วนประสมการตลาดบริการที่มี ผลต่ อการ
ตัดสินใจของผู้โดยสารชาวไทย ในการเลือกใช้บริ การสายการบิน ในเส้นทางกรุงเทพฯ–เกาะสมุย และ เกาะสมุย –
กรุงเทพฯ โดยมีผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีผลมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ลาดับแรกคือ มีการสะสมไมล์การเดินทางเพื่อแลกรางวัลต่างๆ สาหรับสมาชิกของสายการบิน ซึ่งถือ
ว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดีเนื่องจากยังสามารถเก็บลูกค้าประจาได้ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ได้
5. ด้านบุคลากร พบว่า ความชานาญในการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความชานาญในการตอบคาถามของพนักงานคอลเซ็นเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดที่
เกี่ยวกับคุณภาพบริการ (Service Quality Concept) (กฤษณา รัตนพฤกษ์. 2546) หมายถึง ความสามารถของ
องค์กรในการให้บริการให้เป็นได้ตามความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งตรงกับการทาให้ผู้บริโภค
มั่นใจ (Assurance) หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้ มีอัธยาศัย และมีความสามารถทาให้ผู้บริโภคเกิดความวางใจ
เชื่อมั่น ปัจจัยนี้มีความสาคัญสาหรับ การบริการที่ผู้บริโภครับรู้ว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่สามารถประเมินผลของการ
บริการได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สายการบิน B ก่อนออกเดินทางลูกเรือจะสาธิตความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
บนเครื่องและการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารกรณีการลงจอดฉุกเฉิน ซึ่งถ้าลูกเรือทาการสาธิตด้วยความถูกต้องคล่องแคล่ว
ก็จะช่วยสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถืออันจะนาไปสู่ความมั่นใจของผู้โดยสาร
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6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ความสวยงามของเครื่องแบบพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง
และความสวยงามของบริเวณเช็คอินอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับแนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพบริการ (Service
Quality Concept) (กฤษณา รัตนพฤกษ์. 2546) หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการให้บริการให้เป็นได้ตาม
ความคาดหวังหรือเกินความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งตรงกับส่วนการนาเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง
การนาเสนอสิ่งทางกายภาพของการบริการ ผู้บริโภคจะประเมินคุณภาพจากเครื่องแสดงทางกายภาพ เช่น การแต่ง
กายของพนักงาน สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
7. ด้านกระบวนการ พบว่า ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอยู่ในระดับมากที่สุด และขั้นตอนการจัดการ
สัมภาระอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ วีรจิต กรานเลิศ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสายการบินภายในประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้โดยสารใน
การเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยผลการทดสอบเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสายการบินในภาพรวม พบว่าการตรงต่อเวลาของสายการบินมีความสาคัญเป็น
อันดับรองลงมา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ สายการบินไทยสมายล์ให้บริการแบบเต็มรูปแบบคือ มีการให้บริการน้าดื่ม ชา
กาแฟ น้าอัดลม น้าผลไม้ รวมทั้งของว่าง นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลการต่างยังมีอาหารพิเศษแจกด้วย ซึ่งมีความต่าง
กับสายการบินอื่นๆ ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ดังนั้นสายการบินไทยสมายล์ควรใช้จุดแข็งใน
ส่วนนี้พัฒนาอาหารและเครื่องดื่มให้ดีมายิ่งขึ้น โดยอาจจะเปลี่ยนจากของว่างเป็นอาหารร้อนแทนในเส้นทางที่มี
ชั่วโมงบินยาวเพียงพอ เช่นในเส้นทางไปยัง สนามบินเชียงใหม่และสนามบินภูเก็ต เป็นต้น
2. ด้านราคา ควรมีการแบ่งราคาบัตรโดยสารตามเงื่อนไข ถ้าบัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้
เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก็จาหน่ายในราคาที่แพงขึ้น ส่วนบัตรโดยสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก็จาหน่ายในราคาที่
ถูกลงเป็นต้น
3. ด้านการจัดจาหน่าย ควรพัฒนาห้องจาหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินให้ดีขึ้น เช่น มีราคาพิเศษที่
จาหน่าย เฉพาะห้องจาหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีการขยายเวลาในการให้บริการให้มากขึ้น หรือมีการเพิ่ม
เจ้าหน้าที่เพื่อลดเวลาในการรอรับการบริการของผู้โดยสาร
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจะมีการจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับทางรอยัลออร์คิด พลัส เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีการให้ไมล์พิเศษสองเท่า สาหรับการสารองที่นั่งในบางช่วงเวลา หรือการลดจานวน
ไมล์ในการแลกเที่ยวบินลงในช่วงเวลาที่มีการเดินทางน้อยอย่างช่วงวันทางานปกติ
5. ด้านบุคลากร สายการบินไทยสมายล์ควรจะมีการพัฒนาการบริการของพนักงานต้อนรับบน
เครื่องบินให้ดีมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มเติมการอบรมในด้านการบริการ การใช้ภาษา ความปลอดภัย เป็นต้น
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สายการบินไทยสมายล์ควรจะมีการพัฒนาด้านความสวยงามของ
เครื่องแบบพนักงานให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การมีเครื่องแบบพนักงานในแต่ละฤดูกาล หรือเครื่องแบบที่เป็นชุดไทย
คล้ายกับการให้บริการของการบินไทย
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7. ด้านกระบวนการ ควรจะมีการ เพิ่ม ประสิทธิภาพในเรื่องการตรงต่อเวลาให้มากยิ่งขึ้น เช่นการมี
เครื่องสารองกรณีมีเครื่องเสียเพื่อลดการล่าช้าของเที่ยวบิน หรือ การบอร์ดผู้โดยสารขึ้นเครื่องให้ตรงเวลาเพื่อเที่ยวบิน
สามรถออกได้ตรงเวลาเป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบกับการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้โดยสารที่ใช้
บริการระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองของสายการบินไทยสมายล์เป็นผู้โดยสารที่
มีความต้องการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
2. ควรท าการศึกษาผู้โดยสารชาวต่า งประเทศที่ ใช้บริ การด้ วย เพื่อที่จ ะทาการเปรียบเทียบกั บ
ผู้โดยสารชาวไทยที่ได้ทาการศึกษาไปแล้ว
3. ควรทาการศึกษาโดยแยกกลุ่มผู้ศึกษาตามเส้นทางบินอันได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต
เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางมีความต้องการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
4. ควรทาการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นที่ให้บริการณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองเช่นเดียวกันอันได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเซีย สารการบินไทยไลอ้อนแอร์และสารการบินนกแอร์ เพื่อที่จะได้
ทราบว่าผู้โดยสารในแต่ละสายการบินเป็นผู้โดยสารกลุ่มเดียวกันหรือไม่
5. ควรทาการศึกษาต่อยอดจากข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อต่อการใช้บริการในแต่ละ
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 อาเภอขุนหาญ 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
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้อมูลลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอาเภอขุนหาญ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ของการตัดสินใจ
จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ด้านการเงินมีความเป็นไปได้ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ
15,817,708.34 บาท อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.03 และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
เท่ากับ 21.75% การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ พบว่าระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโคเนื้อของเกษตรกรเป็นแบบการ
ผลิตเพื่อจาหน่าย แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีความพึงพอใจกับระบบการตลาดและการซื้อขายโคเนื้อกับพ่อค้าในพื้นที่
ตามทฤษฎีจึงสรุปได้ว่า ไม่มีความเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะทาธุรกิจกับสหกรณ์ และการวิเคราะห์ด้านสังคม เกษตรกร
92.73% ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดตั้งทั้ง 3 ด้าน พบว่า การจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ
อาเภอขุนหาญ ไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น และให้ความรู้
เกี่ยวกับการทาธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์แก่เกษตรกร
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเลี้ยงโคมีความสาคัญต่อสังคมการเกษตรของประเทศไทย ในอดีตการเลี้ยงโคก็เพื่อการใช้แรงงานเป็น
หลัก เกษตรกรที่เลี้ยงโคส่วนใหญ่ คือ ชาวนา เมื่อโคหมดอายุการใช้งานจึงปลดระวางเป็นโคเนื้อ นาไปขายหรือ
ชาแหละเพื่อการบริโภคต่อไป แต่ปัจจุบันการเลี้ยงโคได้เปลี่ยนไปในเชิงธุรกิจเป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคเนื้อโคมาก
ขึ้น พื้นที่การเลี้ยงโคเนื้อจะกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายภาค ปี 2558
พบว่า จานวนโคเนื้อที่เลี้ยงมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 47.76% (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติกรมปศุ สัตว์. 2558) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อย จึงมักประสบปัญหาในด้านการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อ
ปริมาณโคเนื้อในตลาดลดลง ทั้งที่ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นสถาบันเกษตรกร และสร้างเครือข่ายโคเนื้อทั้งระบบการผลิตและการตลาด รูปแบบ
ของสถาบันเกษตรกรที่สามารถรวมตัวกันได้นั้น คือ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสหกรณ์การเกษตร
เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด สามารถที่จะกระจายรายได้สู่สมาชิกได้อย่างแท้จริง เห็นได้
จากสหกรณ์โคเนื้อหลายแห่งที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว เช่น สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคา จากัด
สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จากัด สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จากัด เป็นต้น
สหกรณ์ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ มีปริมาณธุรกิจรวมกันสูงถึง 3,897 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ . 2557) ซึ่ง
รูปแบบของสหกรณ์ดังที่กล่าวมา เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ หากสามารถขยายกิจกรรมลักษณะนี้ออกไปให้มากขึ้นก็จะ
สามารถท าให้ เกษตรกรผู้เ ลี้ย งโคเนื้ อเกิดความยั่ งยืน ในอาชีพเลี้ย งโคเนื้ อ แต่ การที่จ ะจั ดตั้ง สหกรณ์ให้ ประสบ
ความสาเร็จนั้น จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม เพราะมีปัจจัย
อยู่หลายประการในการทาให้สหกรณ์ประสบความล้มเหลวหรือเลิกล้มไป (โสภณ ดวงสวัสดิ์. 2528) อาเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 1,945 ครัวเรือน จานวนโคเนื้อ 9,339 ตัว (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ
กรมปศุสัตว์ . 2558) จึงได้ทาการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม เพื่อการจัดตั้ง
สหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ที่สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อใช้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ย วกับการส่งเสริม
สหกรณ์ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจข้อมูลลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอาเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจและสังคมของการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ
อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ความเป็นไปได้ทางการเงิน หมายถึง ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนจัดตั้งสหกรณ์ โดยใช้เกณฑ์
การตัดสินใจลงทุนทางการเงิน
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลการวิเคราะห์ความผันแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
ความเป็นไปได้ทางสังคม หมายถึง ผลการวิเคราะห์และประเมินผลการยอมรับ การสนับสนุน การต่อต้าน
และการคัดค้านของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งสหกรณ์
โคเนื้อ หมายถึง โคที่มีเนื้อมาก เลี้ยงไว้สาหรับรับประทานเนื้อ
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการ หมายถึง การจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้ออาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
สหกรณ์โคเนื้อ หมายถึง สหกรณ์โคเนื้ออาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสหกรณ์การเกษตรที่จัดตั้งขึ้น
ในหมู่เกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โดยสหกรณ์โคเนื้อจะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโคเนื้อ
ตลาดกลางโคเนื้อ หมายถึง สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อขายโคเนื้อ ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจานวนมาก เข้ามาทา
การซื้อขายโดยตรง ด้วยวิธีการตกลงราคาหรือประมูลราคากันอย่างเปิดเผย ภายใต้ราคาที่เป็นธรรม
การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจาหน่าย หมายถึง การจัดหาปัจจัยการผลิตที่จาเป็นสาหรับการเลี้ยงโคเนื้อ มา
จาหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอาเภอขุนหาญ จานวน 1,734 ครัวเรือน
และใช้วิธีการหาขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1970 อ้างถึงใน สุวรรณา ธุวโชติ. 2541) และการ
กาหนดค่าความคลาดเคลื่อน 5% จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประมาณ 330 ตัวอย่าง ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับเกษตรกรที่นาโคไปขายที่ตลาดนัดโค-กระบือใน
พื้นที่อาเภอขุนหาญ ช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในอาเภอขุนหาญ ข้อมูลใน
ส่วนนี้จะประกอบด้วย ลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ของเกษตรกร
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่มีผู้ทาการเก็บรวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ เอกสาร
รายงานวิจัย สิ่งพิมพ์ต่างๆ เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อ และทาหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สภาวะทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดการผลิต ต้นทุน ผลตอบแทน การตลาด ราคา การขนส่ง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสหกรณ์และความต้องการจัดตั้งสหกรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมของเกษตรกร สภาพทั่วไปของ
พื้นที่ทาการศึกษา โดยสังเขป โดยการศึกษาเป็นการอธิบายประกอบ ตาราง รูปภาพ และนาเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
และร้อยละ
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ในกรณีที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์ที่
จัดตั้งมีความคุ้มค่าน่าลงทุนหรือไม่ได้ใช้เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุนแบบปรับค่าของเวลา (หฤทัย มีนะพันธ์ .
2550)
2.1 มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิ (Net Present Value: NPV)
คานวณจากสูตร
∑

2.2 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
คานวณจากสูตร
∑

2.3 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR)
คานวณจากสูตร
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
เพื่อให้ทราบถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ์ แสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ
4. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางสังคม เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของสังคมเกษตรกรที่จะให้
การยอมรับการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อหรือไม่ มากน้อยเพียงใด แสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ
5. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ เป็นการนาผลวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงิน ร่วมกับผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางสังคม ซึ่ง
หากผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ทั้ง 3 ด้าน แสดงว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ใช้ข้อมูลด้านการเงินของสหกรณ์โคเนื้อ เพื่อทาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เป็น
ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาในการชาระเงินกู้ขั้นต่าที่ผู้ให้กู้ยืมกาหนด
2. การศึกษาในครั้งนี้ จะทาการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใน
พื้นที่อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เ พื่อทาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ทาง
สังคม
3. ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวกับราคา วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย และรายได้
จากการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ จะคานวณโดยใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 เป็นฐานในการคานวณ
4. กาหนดขอบเขตการดาเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อ ทาธุรกิจรวมซื้อ และรวมขาย เพื่อ ใช้ในการ
ประมาณการค่ าใช้จ่า ยและผลตอบแทนของสหกรณ์โคเนื้อ ที่จ ะเกิด ขึ้นจากการลงทุน จัด ตั้งสหกรณ์ โคเนื้อ ดั ง
ภาพประกอบ 1
โครงสร้างการบริหารงานภายในสหกรณ์
ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายขาย
และการตลาด

ฝ่ายส่งเสริม
การเลี้ยงและบริการ

ธุรการ

การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อต้นน้า

รับซื้อโคเนื้อ
นน. 300 – 350 กก.
ขายอาหารสัตว์ให้
เกษตรกร

สหกรณ์โคเนื้อ
อาเภอขุนหาญ

ขายโคเนื้อ
นน. 400 – 450 กก.

สหกรณ์โคเนื้อ
ปลายน้า

แหล่งวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

ภาพประกอบ 1 แบบจาลองโครงสร้างและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญ
ข้อสมมติการวิเคราะห์ทางการเงิน
1. ในปีที่ 1–10 สหกรณ์โคเนื้อจะมีรายได้จากธุรกิจรวบรวมผลผลิตจาหน่าย (โคเนื้อ) และธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจาหน่ายและบริการ (อาหารโค ยาและเวชภัณฑ์)
2. กาหนดอัตราคิดลด (r) เท่ากับร้อยละ 6.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยของเงินที่กู้ยืมมาลงทุน
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการสารวจข้อมูลลักษณะทั่วไป สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อในอาเภอขุนหาญ
ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไป พบว่า เกษตรกร เป็นเพศหญิง ร้อยละ53.03 เป็นเพศชาย ร้อยละ
46.97 อายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ 51.63 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 51–60 ปี ระดับการศึกษา ร้อยละ 80.91 จบระดับประถม
ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 12,939.77 บาท อยู่ในช่วง 10,0001–20,000 บาท เกษตรกร ร้อยละ 98.18 ไม่มี
แนวโน้มการย้ายที่อยู่
ผลการศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 94.85 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก โดยอาชีพหลัก ได้แก่ ทานา ทาไร่ สวนยางพารา เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงโค
เพื่อจาหน่ายเป็นรายได้เสริม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เกษตรกรทาการเลี้ยงโคเท่ากับ 15.84 ปี เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 4.8
ตัวต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่โคเนื้อมีอายุอยู่ในช่วง 2–3 ปี รายได้ที่เกษตรกรขายโคเนื้อได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4,412.62
บาทต่อตัว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโคเนื้ออยู่ในช่วง 2,001–4,000 บาท ไม่มีการผูกขาดการซือ้ ขายโคเนื้อกับพ่อค้า
ร้อยละ 66.97 นาโคไปขายที่ตลาดนัดโคกระบือ ร้อยละ 67.58 ไม่พึงพอใจในราคาที่ซื้อขายได้ และส่วนใหญ่จะเป็น
การขนส่งด้วยตนเอง
ผลการศึกษาข้อมูลสภาพทางสังคม พบว่า ร้อยละ 65.45 ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ร้อยละ 70.91 ได้รับความรู้ในการเลี้ยงโค ร้อยละ 83.34 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ 92.42 คิดเห็นว่าจาเป็นสมควรจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ 93.03 จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ 92.73 มีความคิดเห็นว่าจะใช้บริการกับสหกรณ์ ร้อยละ 92.73 มีความคิดเห็นว่า
ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และความเป็นไป
ได้ทางสังคม
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ท างการเงิ น พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยของสหกรณ์ โคเนื้ อ ประกอบด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ค่าระบบสาธารณูปโภค ค่าคอกพักโครอจาหน่าย
ค่ายานพาหนะ ค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์สานักงาน ค่าเครื่องชั่งน้าหนักโค ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ ได้แก่ ค่ารับซื้อโคเนื้อ
จากสมาชิกสหกรณ์ ค่าจัดซื้ออาหารโค ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่า
น้า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าชาระเงินกู้และดอกเบี้ย ผลตอบแทนของสหกรณ์โคเนื้อ ประกอบด้วย ผลตอบแทน
จากธุรกิจรวบรวมโคเนื้อจาหน่าย ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายโคเนื้อ และผลตอบแทนจากธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จาหน่ายและให้บริการ ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายอาหารสัตว์ 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 เกษตรกรไม่ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อเป็น
อาชีพหลัก ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจาหน่ายเป็นรายได้เสริม ในช่วงที่ไม่ได้ทานา จานวนโคเนื้อที่เลี้ยงโดยเฉลี่ย 4.8
ตัวต่อครัวเรือน เกษตรกรไม่มีการผูกขาดการซื้อขายโคเนื้อกับพ่อค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการขนส่งโคเนื้อเพื่อนาไป
จาหน่ายที่ตลาดนัดโค-กระบือ รวมทั้งมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อสถานที่ซื้อขายโคเนื้อ
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และพ่อค้าที่มารับซื้อ ถึงแม้เกษตรกรจะเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจาหน่าย แต่ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อธุรกิจโคเนื้อใน
พื้นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จึงสรุปได้ว่า ไม่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางสังคม พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีต่อการ
จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญซึ่งข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าสังคมให้การยอมรับการจัดตั้งสหกรณ์มากจากข้อมูล
เกษตรกร ร้อยละ 65.45 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 70.91 ได้รับความรู้ในการเลี้ยงโค ร้อยละ
83.34 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ ร้อยละ 92.42 มีความคิดเห็นว่าจาเป็นสมควรจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ร้อยละ
93.03 จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ร้อยละ 92.73 จะใช้บริการตลาดกลางโคเนื้อและบริการกับสหกรณ์ ร้อยละ 92.73
ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ จึงสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ทางสังคม
ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้ออาเภอขุนหาญ เมื่อพิจารณาความเป็นไป
ได้ทางการเงิน ร่วมกับผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ และผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางสังคม ดัง
สรุปผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1
ตาราง 1 ตัวแปรและเกณฑ์เพื่อการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ตัวแปร
ด้านการเงิน
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
2. อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR)
3. อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อทุน (BCR)
ด้านเศรษฐกิจ
1. ระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจโคเนื้อในพื้นที่
2. ขนาดการเลี้ยงโคเนื้อ
เฉลี่ยต่อครัวเรือน
3. รายได้เฉลี่ยที่เกษตรกร
ขายได้ต่อตัว
4. ความพึงพอใจต่อตลาด
ซื้อขายโคเนื้อ
5. ความพึงพอใจต่อราคา
ซื้อขายโคเนื้อ
6. ความพึงพอใจต่อการ
ขนส่งโคเนื้อ

น้าหนัก
ความสาคัญ

เกณฑ์การ
พิจารณา

10
10

NPV > 0
IRR > r

10

BCR > 1

BCR = 1.03

 ผ่านเกณฑ์

10

เพื่อจาหน่าย

เพื่อจาหน่าย 100%

 ผ่านเกณฑ์

5

เฉลี่ย 2–5
ตัว/ครัวเรือน
3,500 บาท/ตัว
ขึน้ ไป
ร้อยละ 80
พึงพอใจ
ร้อยละ 80
พึงพอใจ

เฉลี่ย 4.8 ตัว/ครัวเรือน

 ผ่านเกณฑ์

เฉลี่ย 4,412.62
บาทต่อตัว
ร้อยละ 31.52
พึงพอใจ
ร้อยละ 67.58
พึงพอใจ

 ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80
พึงพอใจ

ร้อยละ 45.76
พึงพอใจ

5
5
5
5

ผลสารวจ

การพิจารณา

NPV = 15,817,708.34  ผ่านเกณฑ์
IRR = 21.75%
 ผ่านเกณฑ์

 ไม่ผ่านเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์
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ด้านสังคม
1. การรวมกลุ่มเกษตรกร

5

2. เกษตรกรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการสหกรณ์
3. ความต้องการเป็น
สมาชิกสหกรณ์
4. เกษตรกรมีความ
ต้องการจัดตั้งสหกรณ์

10

รวมน้าหนักทั้งหมด

100

10
10
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ร้อยละ 80
ร้อยละ 65.45
 ไม่ผ่านเกณฑ์
มีการร่วมกลุ่ม
มีการรวมกลุ่ม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 83.34 ได้รับ
 ผ่านเกณฑ์
ได้รับความรู้
ความรู้เกีย่ วกับสหกรณ์
ร้อยละ 80
ร้อยละ 93.03 ต้องการ  ผ่านเกณฑ์
ต้องการเป็นสมาชิก สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ร้อยละ 80
ร้อยละ 92.73 ต้องการ  ผ่านเกณฑ์
ต้องการจัดตั้ง
ให้มีการจัดตั้งสหกรณ์
สหกรณ์
รวมคะแนนความสาคัญที่ได้ 80 (80%)

อภิปรายผล
สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นเกษตรกรราย
ย่อย การประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โดยส่วนใหญ่จะทาในลักษณะเป็นอาชีพเสริม ซึ่งจะเห็นได้จากจานวนในการ
เลี้ยงต่อครัวเรือนไม่สูงมากนัก เพียงแค่ 4.8 ตัวต่อเครื่องเรือน ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่า
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นเศรษฐกิจแบบการตลาดเพื่อการจาหน่าย ซึ่งเป็นโอกาสที่เกษตรกรจะต้องการ
สถาบันหรือองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจแบบตลาดการผลิตเพื่อการจาหน่ายเป็นหลักโอกาสที่เกษตรกร จะต้องการสถาบัน/
องค์กรจากภายนอก เช่น สหกรณ์ เพื่อช่วยทาการตลาดให้กับผลิตผลของพวกเขาจึงมีมาก (สุวรรณา ธุวโชติ. 2552)
การวิเคราะห์ด้านการเงิน จะใช้ตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางการเงินมาใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้าน
การเงินที่ได้จากการประมาณการรายรับ รายจ่าย กาหนดผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อที่ 10 ปี และใช้อัตรา
คิดลดที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุน ได้แก่ NPV, BCR, และ IRR มีค่าเป็นบวกทั้งหมด ซึ่ง
หมายความว่า มีความคุ้มค่าน่าลงทุน และมีความเป็นไปได้ในด้านการเงิน
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ขนาดการเลี้ยงโคเนื้อ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค และรายได้จากการขายโคเนื้อ
สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์หากมีการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ซึ่งจะทาให้ทราบได้ว่า ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ที่จะ
เกิดขึ้นนั้นมีความเพียงพอ แต่เกษตรกรบางส่วนมีความพึงพอใจด้านราคา การขนส่ง สถานที่หรือตลาดซื้อขายโคเนื้อ
ในพื้นที่อยู่ แสดงให้เห็นว่าการที่จะเปลี่ยนให้เกษตรกรทาการซื้อขายกับสหกรณ์อาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่สาม ารถ
เกิดขึ้นได้ในทันที ซึ่งเป็นเพราะความคุ้นเคยกับพ่อค้าและสถานที่ซื้อขาย
ลักษณะทางสังคมของเกษตรกร จากผลการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางสังคมนั้น ปัจจัยด้านสังคม
ได้แก่ แนวโน้มการย้ายที่อยู่ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก ใช้บริการกับสหกรณ์ และ
ความต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรให้การยอมรับและสนับสนุนการ
จัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งมีผลที่จะทาให้การจัดตั้งสหกรณ์เป็นไปได้ง่าย และมีโอกาสประสบความสาเร็จได้ แต่ในด้านการ
รวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แสดงให้เห็นว่า การรวมกลุ่มเกษตรกรยังมีไม่มากพอ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะต่าง
คนต่างเลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยสภาพการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
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ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ มากขึ้น เช่น กลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ เพื่อจัดการผลผลิตและมีอานาจต่อรองเรื่องราคามากขึ้น (จานงค์ จังอินทร์ และสุรีย์รัตน์
สืบสุนทร. 2558)
จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน พบว่า การจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญ ผ่านหลักเกณฑ์
เพียง 2 ด้าน จึงยังไม่สามารถจัดตั้งได้ในปัจจุบัน ซึ่งควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มากขึ้น
และให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
ขึ้นมานั้นจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ แล้วจึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ อาเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีอายุค่อนข้างมาก การศึ กษาส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา จึงต้องมี
การให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการในรูปแบบสหกรณ์ ภาครัฐจาเป็นต้องส่งเสริม ช่วยเหลือการจัดตั้งสหกรณ์ให้
ทั่วถึง
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีประสบการณ์เลี้ยงโคเนื้อค่อนข้างมาก เฉลี่ย 15.84 ปี เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย
4.8 ตัวต่อครัวเรือน (ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย ปี 2558 เท่ากับ 5.7 ตัวต่อครัวเรือน) มีรายได้จากการจาหน่ายโคเนื้อ
เฉลี่ย 4,412.62 บาทต่อตัว (รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรทั่วประเทศ ปี 2558 เท่ากับ 4,558.50 บาทต่อตัว) ดังนั้น
ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี สนั บสนุนพันธุ์โคที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
3. เกษตรกรในพื้นที่อาเภอขุนหาญเป็นเกษตรกรรายย่อย ภาครัฐควรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโค
เนื้ออย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายธุรกิจโคเนื้อกับสหกรณ์โคเนื้ออื่นๆ ที่ดาเนินงานประสบความสาเร็จมาแล้ว เพื่อ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างอานาจต่อรองด้านราคา
4. การสารวจข้อมูลการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า ยังมีไม่มาก คือ ร้อยละ 65.45 ภาครัฐ
ควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรให้มากขึ้น เพราะการจะตั้งเป็นสหกรณ์ได้นั้น ควรเริ่มมากจากกลุ่มเกษตรกร
รวมตัวกันให้มีความเข้มแข็งเสียก่อนที่จะรวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์นั้นประสบ
ความสาเร็จได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปศึกษาต่อ
1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษานี้มีเพียง 3 ด้านเท่านั้น ได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านการเงิน
ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ และความเป็นไปได้ด้านสังคม ซึ่งควรมีการศึกษาต่อไปในด้านอื่นๆ อีก ให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์
ความเป็นไปได้ด้านการจัดการ เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมก่อนการตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ และเกิดความ
แม่นยาในการประเมินว่าการจัดตั้งสหกรณ์นั้น มีความคุ้มค่าน่าลงทุนหรือไม่ หรือเหมาะสมต่อการจัดตั้งในพื้นที่ที่
ทาการศึกษา มากน้อยเพียงใด
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2. การใช้อัตราคิดลด (r) เพื่อคานวณค่าทางการเงิน ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร
ในขณะที่ทาการศึกษามาอ้างอิงในการคานวณ หากจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นจริงในอนาคต ค่าที่คานวณได้ใน
การศึกษานี้ จะไม่สะท้อนความคุ้มค่าที่แท้จริง ณ เวลานั้น ๆ ดังนั้นควรใช้อัตราคิดลด (r) ในขณะนั้นมาคานวณค่า
ทางการเงิน เพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริงครอบคลุมสภาวการณ์ที่อาจจะต่างออกไป
3. การประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน จากการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อ ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้
ค่าทางการเงินในปี พ.ศ. 2558 หากมีการจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อขึ้นในอนาคต ค่าทางการเงินจะมีการเปลี่ ยนแปลงไป
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงต้องมีการประมาณการใหม่ โดยใช้ค่าทางการเงินในปีที่จะจัดตั้งสหกรณ์มาใช้ในการ
ประมาณการค่าต่างๆ
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NBUS031: ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
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 จานวนทั้งสิ้น 378 คน
จากผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน
ในส่วนของกลุ่มอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลทาให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ แตกต่างกัน
คาสาคัญ: 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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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพแวดล้อมมีบทบาทและความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เป็ นแหล่ง ก าเนิ ดแห่ง ปั จจั ย สี่ ซึ่ งเป็ นปั จจั ย พื้น ฐานในการด ารงชีวิ ต แต่ ที่ผ่านมาปรากฏว่า มนุ ษ ย์ได้ กระทาต่ อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเอง ทั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และด้วยความตั้งใจ การกระทา
ดังกล่าวนั้นเท่ากับว่ามนุษย์ได้สร้างเงื่อนไขในการทาลายตนเอง ด้วยผลแห่งการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ดังจะ
เห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามนุษย์ประสบปัญหาและได้รับอันตรายจากผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาความแห้งแล้ง ที่เป็นผลมาจากการ
ทาลายสภาพแวดล้อม และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ (พระมหาเดชา อมรเมธี (สืบจันทร์)) การจัดการสภาพแวดล้อม
จึงมีส่วนสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรที่ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างมาก มักต้องมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานมี
สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลดีต่อการดาเนินงานขององค์กร นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดของ สกอ. ยังให้
ความสาคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคน ในส่วนของสถานศึกษา แบ่งการจัดสภาพแวดล้อมออกเป็น
สามด้าน คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ในด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณหน่วยงาน อาคารเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ สิ่งที่ชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ได้แก่ ความชุ่มชื่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความ
สะดวก ฯลฯ ในด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถของ
นักศึกษา และในด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ได้แก่ การกาหนดนโยบายต่างๆ (ธเนศ ขาเกิด. 2533)
ผู้ทาการวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย “เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร“ เพื่อให้ทราบความคาดหวัง
และความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ตลอดจนนาผลการวิจัยที่ได้ไปเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของประชากรศาสตร์ต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ
2. เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่กาลังศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ที่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จานวน 378 คน
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(ข้อมูลจากรายงานสรุปจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 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) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
ใช้ t-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
หาค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จาแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาที่กาลังศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี
ตาราง 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแตกต่างกัน
ความคาดหวังของผู้เรียน
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

เพศ
ชาย
หญิง

t-test for Equality of Means
S.D.
t
Df
X
4.26
.527
-2.312 333.25
4.39
.529

Sig
.021

จากตาราง 1 ด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน
ความพึงพอใจของผู้เรียน

แหล่งความ
แปรปรวน

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
อายุ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df

SS

MS

F

Sig

3
374
377
2
375
377

3.832
150.561
154.393
11.834
142.559
154.393

1.277
0.403

3.173

.024

0.592
0.380

15.565

.000

จากตาราง 2 กลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการแตกต่างกัน
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ Welch
อายุ

Statistic

df1

df2

Sig

52.083

3

17.867

.000

จากตาราง 3 กลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 4 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการแตกต่างกัน
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดับการศึกษา

แหล่งความ
แปรปรวน

Df

SS

MS

F

Sig

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
375
377

61.997
140.931
202.928

30.998
0.376

82.483

.000

จากตาราง 4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 5 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการแตกต่างกัน
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ Welch
อายุ

Statistic

df1

df2

Sig

52.083

3

17.867

.000

จากตาราง 5 กลุ่มอายุ ที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางการ
บริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 6 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการแตกต่างกัน
แหล่งความ
แปรปรวน
ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ
ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน

Df

SS

MS

F

Sig

2
375
377

63.967
227.390
291.357

31.984
0.606

52.746

.000

จากตาราง 6 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลทาให้ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ มหานคร ด้านสภาพแวดล้อมทางการ
บริหารจัดการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังโดยรวมในระดับมากที่สุด และ
มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก เนื่องจากการบริหารจัดการถือเป็นภารกิจหลักที่จะส่งผลให้สถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ และด้านสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารจัดการ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยระดับความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวารี มณีเนตร และ
เฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย์ (2555) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของบุคลากร ในการใช้บริการอาคารสถานที่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวัง
ของบุคลากรในการใช้บริการอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกฤษฎิ์ อัญบุตร
และคณะ (2555) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหลักขั้น ต้นของกองทัพอากาศ
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียนในการจัดสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จาแนกได้ ดังนี้
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1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า
1.1 ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
การที่ระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้เรียนเห็นว่า สถานศึกษาแห่งนี้
เป็นสถานศึกษาของรัฐและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครั ฐจึงน่าที่จะมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน อย่างไรก็ตามกลับพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น สถานศึกษาแห่งนี้จึงควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการพบว่า
2.1 ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
การที่ระดับความคาดหวังในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
มาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ ที่ต้องมีมาตรการการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้ว แต่กลับพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต่ากว่าความคาดหวัง เป็นตัวชี้วัด
ว่าสถานศึกษาแห่งนี้ยังสามารถปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการจนอยู่ในระดับความพึงพอใจสูงสุดของผู้เรียนได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานวย ผมทอง (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องต่อการบริหาร
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จานวน 4 ด้าน คือ ด้านภายภาพ ด้านการบริหาร ด้าน
วิชาการ และด้านชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการอยู่ในระดับมาก
3. ด้านสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการ พบว่า
3.1 ระดับความคาดหวังของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
การที่ระดับความคาดหวังในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่รัดกุม ส่วน
ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับต่ากว่าความคาดหวังนั้น สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาแห่งนี้ มีการบริหารจัดการที่ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจต่อผู้เรียนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อานวย ผมทอง (2553) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จานวน 4 ด้าน คือ ด้านภายภาพ
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ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคั ญด้านสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
อยู่ในระดับมาก
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NBUS032: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง
THE BUYING BEHAVIOR OF CONSUMERS IN THE DELI LATKRABANG, BANGKOK
เกศกนก ปักกระโทก *
* มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขต
ลาดกระบัง กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารที่เลือกซื้ออาหารสาเร็ จรูป
ในเขตลาดกระบัง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุ 26-35 ปี 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีสถานะภาพ
โสด จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000บาท 172 คน คิดเป็นร้อยละ
43 และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน เป็นจานวนทั้งหมด 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 พฤติกรรมการซื้ออาหาร
สาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้ออาหารสาเร็จรูป 1-5 ครั้งต่อเดือน มีจานวน 156
คน คิดเป็นร้อยละ 39 ซื้ออาหารสาเร็จรูปหลัง 16.00 น. มีจานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 อาหารที่นิยมซื้อ อาหาร
ทานเล่น มีจานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 100-200 บาท มีจานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ
55 เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปมีความสะดวกในการซื้อ มีจานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47
คาสาคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, อาหารสาเร็จรูป
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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมั ย ทาให้ประชาชนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคลภายในครอบครัว
การดารงชีวิตสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากที่เคยอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ได้เปลี่ยนไป
เป็นการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของคนโสดผู้หญิงต้องออกทางานนอกบ้าน การเสียเวลาไป
กับการเดินทางทาให้ไม่มีเวลาเตรียมและปรุงอาหาร รวมทั้งไม่ชอบทาอาหารรับประทานเอง ดังนั้น เพื่อความสะดวก
และต้องการประหยัดเวลาให้มากที่สุด ปัจจุบันผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคอาหารสาเร็จรูปมากขึ้น ทั้งยังมีการจับจ่ายเพื่อ
ซื้ออาหารสาเร็จรูปมาเก็บสารองไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป อาหารทะเลสดแช่แข็ง อาหาร
สดแช่แข็ง รวมถึงอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งโดยสามารถหาซื้อได้ง่ายและหลากหลายจากร้านค้าปลีกประเภทต่างๆ เช่น
ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น-อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพีหรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งที่ผลิตขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเริ่มหันมาสนใจลูกค้าใน
กลุ่มนี้มากขึ้น จึงเริ่มมีการเพิ่มหรือปรับสายการผลิตให้มาผลิตอาหารในรูปแบบเฉพาะ เช่น อาหารสาเร็จรูปซึ่งเน้น
ความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดและผู้บริโภครุ่นใหม่ที่นิยมความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น
ปัจจัยที่ทาให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเพราะสังคมเมืองใหญ่คนต้องทางานมากขึ้นเพื่อให้มรี ายได้ตอ่
หัวมากขึ้น ผู้บริโภคจึงต้องการความสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องอาหารสามารถซื้อหามารับประทานได้ทันที
สาหรับเขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีประชากรเป็นจานวนมากประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น มีผลให้อาหารสาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ต่างให้ความสนใจในศักยภาพของตลาดอาหารสาเร็จรูป
ที่พร้อมบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปในเขตลาดกระบัง มีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์
มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น -อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพีหรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร
หลายชนิด หลายเมนู โดยอาหารสาเร็จรูปเหล่านี้จะผลิตภายใต้มาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร และกรรมวิธีการ
ผลิตที่สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารและรสชาติไว้อย่างดีที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปเหล่านี้สามารถหาซื้อ
ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น -อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพีหรือร้าน
สะดวกซื้อใกล้บ้านทั่วๆ ไป และจากผู้ประกอบการขายอาหารในเขตลาดกระบังธุรกิจนี้ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่ง
เห็นได้จากการที่มีจานวนร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ต อีซีโกของเซเว่น -อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อในเครือซีพี
หรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเพิ่มมากขึ้นตลอดจนการดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างเร่งรีบ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งที่
ทาให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปมาขึ้น
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จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง ซึ่งนามาเป็นแนวทางในการสารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาเร็จรูปในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น ทั้งนี้การดาเนินการทุกอย่างจะต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ อาหารสาเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีการตัดสินใจ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึง
พอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แม้ว่าการตัดสินใจในการบริหารไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดด้วยตัดสินใจ เพราะต้องมีการ
กาหนดปัญหาก่อนจึงจะตัดสินใจแล้วจึงนาไปปฏิบัติ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 2541: 104)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพี่ อ นั ก ศึ ก ษาจะได้ น าความรู้ ที่ ได้ น ามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมการบริ โภคของตนเองให้ มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารสาเร็จรูปของประชากรในเขตลาดกระบัง
3. ได้ทราบถึงความนิยมในการเลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปของประชากรในเขตลาดกระบัง
สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
ประชากรในเขตลาดกระบังทั้งหมด จานวน 172,186 คน ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรและตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือ ประชากรในเขตลาดกระบังการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปในเขตลาดกระบัง จานวน 400 คน ผู้วิจัยจึงคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการของ ครอนบาช (Cronbach)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยค้นคว้า
และตั ด แปลงจากหนั ง สื อ และเอกสารต่ า งๆ จากแนวคิ ด ละทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อเป็ น แนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคาถามแบบเลือกตอบ
(Check List) มีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน
สมาชิกในครอบครัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) มีทั้งหมด 5 ข้อ ประกอบด้วย ความถี่ในการซื้ออาหารสาเร็จรูป
ช่วงเวลาที่มาซื้ออาหารสาเร็จรูป อาหารสาเร็จรูปที่นิยมซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสาเร็จรู ปแต่ละครั้ง และเหตุผล
ที่ชอบไปซื้ออาหารสาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยจะใช้ค่าสถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ สถิติร้อยละ และค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) โดยค่าต่างๆ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการ
เลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปในเขตลาดกระบัง โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุ คคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบังโดยใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขต
ลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 212คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุ 26-35 ปี 176 คน คิดเป็นร้อยละ
44 มีสถานะภาพโสด จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 172 คน
คิดเป็นร้อยละ 43 และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน เป็นจานวนทั้งหมด 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55
พฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้ออาหารสาเร็จรูป
1-5 ครั้งต่อเดือน มีจานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ซื้ออาหารสาเร็จรูปหลัง 16.00 น. มีจานวน 232 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58 อาหารที่นิยมซื้อ อาหารทานเล่น มีจานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 100-200 บาท
มีจานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55 เหตุผลที่เลือกซื้ออาหารสาเร็จรูปมีความสะดวกในการซื้อ มีจานวน 188 คน
คิดเป็นร้อยละ 47
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ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมมติฐาน
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
น้อยกว่า 20-25 ปี
ความถีใ่ นการซื้ออาหาร
สาเร็จรูป
จานวน ร้อยละ
1. 1-5 ครั้ง/เดือน
40
50
2. 6-10 ครั้ง/เดือน
20
25
3. มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
20
25
รวม
80
100
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อายุ 26-35 ปี
จานวน ร้อยละ
36
20.5
72
40.9
68
38.6
176
100

มากกว่า 36 ปี
จานวน ร้อยละ
80
55.6
16
11.1
48
33.3
144
100

(sig)
14.339
(.006)*

จากตาราง 1 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรู ป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จานวน 400 คน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปใน
ด้านความถี่ในการซื้ออาหารสาเร็จรูป โดยช่วงอายุมากกว่า 36 ปี มีความถี่ในการซื้ออาหารสาเร็จรูป 1-5 ครั้ง/เดือน
คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาอายุน้อยกว่า 20-25 ปี มีความถี่ในการซื้ออาหารสาเร็จรูป 1-5 ครั้ง/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 50 และอายุ 26-35 ปี มีความถี่ในการซื้ออาหารสาเร็จรูป 6-10 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.9
ตาราง 2
น้อยกว่า 20-25 ปี
จานวน ร้อยละ
1. อาหารทานเล่น
56
70
2. อาหารแช่แข็ง
16
20
3. ผลไม้พร้อมทาน
8
10
รวม
80
100
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อาหารสาเร็จรูปที่นิยมซื้อ

อายุ 26-35 ปี
จานวน ร้อยละ
72
40.19
92
52.3
13
6.8
176
100

มากกว่า 36 ปี
จานวน ร้อยละ
96
66.7
32
22.2
16
11.1
144
100

(sig)
10.370
(.035)*

จากตาราง 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จานวน 400 คน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปใน
ด้านอาหารสาเร็จรูปที่นิยมซื้อ โดยอายุ 20-25 ปี อาหารสาเร็จรูปที่นิยมซื้อ คือ อาหารทานเล่น คิดเป็นร้อยละ 70
รองลงมาอายุมากกว่า 36 ปี ขึ้นไป อาหารสาเร็จรูปที่นิยมซื้อ คือ อาหารทานเล่น คิดเป็นร้อยละ 66.7 และอายุ 2635 ปี อาหารสาเร็จรูปที่นิยมซื้อ คือ อาหารแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 52.3
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ตาราง 3
โสด
ค่าใช้จา่ ยในการซื้ออาหาร
แต่ละครั้ง
จานวน ร้อยละ
1. ต่ากว่า 100 บาท
56
25
2. 100-200 บาท
136
60.7
3. มากกว่า 200 บาท ขึ้นไป
32
14.3
รวม
224
100
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สมรส
จานวน ร้อยละ
12
8.1
80
54.1
56
37.8
148
100

หย่าร้าง
จานวน ร้อยละ
12
42.9
4
14.3
12
42.9
28
100

(sig)
13.496
(.009)*

จากตาราง 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูป
ของผู้ บริโภคในเขตลาดกระบัง จ านวน 400 คน พบว่ า สถานภาพ มีค วามสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
สาเร็จรูปในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง โดยสถานภาพโสดมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100-200 บาท
จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาสถานภาพสถานภาพสมรส มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100-200
บาท จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 และสถานภาพหย่าร้าง มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร ต่ากว่า 100 บาท
จานวน 12คน มากกว่า 200 บาท ขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9
ตาราง 4
ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อแต่ละครั้ง
1. ต่ากว่า 100
บาท
2. 100-200 บาท
3. มากกว่า 200
บาท ขึ้นไป
รวม

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

4
28

11.1
77.8

24
56

22.2
51.9

36
28

47.7
36.8

16
100

10.8
67.6

8

25

4
36

11.1
100

28
108

25.9
100

12
76

15.8
100

32
148

21.6
100

24
32

75
100

(sig)

24.626
(.002)*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จานวน 400 คน พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหาร
สาเร็จรูปในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง โดย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
100-200 บาท จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายในการ
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ซื้ออาหารมากกว่า 200 บาท จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อาหาร 100-200 บาท จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6
ตาราง 5
ค่าใช้จา่ ยในการซื้อ
แต่ละครั้ง

นักเรียน/
พนักงาน
ข้าราชการ/
ค้าขาย/
นักศึกษา
บริษัทเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
(sig)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
12
27.3
60
23.4
4
8.3
4
7.7 23.779
32
72.7 156
60.9
12
25
20
38.5 (.001)*

1. ต่ากว่า 100 บาท
2. 100-200 บาท
3. มากกว่า 200 บาท
ขึ้นไป
รวม
44
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

100

40
256

15.6
100

32
48

66.7
100

28
52

53.8
100

จากตาราง 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อ อาหารสาเร็จรูป
ของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง จานวน 400 คน พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปใน
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแต่ละครั้ง โดยนักเรียน/นักศึกษา มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100-200 บาท จานวน
32 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมากกว่า 200 บาท
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร 100-200 บาท
จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9
อภิปรายผล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคอาหารสาเร็จรูปของผู้บริ โภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ 26-35 ปี สถานะภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้
10,001-15,000 บาทต่อเดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเทพ คาแก้วแจ่ม
(2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจาหน่าย
อาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
21-30 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ของตนเองโดยเฉลี่ยต่อเดือน 5,001 บาท-10,000 บาท และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเช้าชองพนักงานบริษัท
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
พฤติกรรมการซื้ออาหารสาเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้ออาหารสาเร็จรูป
1-5 ครั้งต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเทพ คาแก้วแจ่ม (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
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บริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจาหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่พบว่าซื้อ
อาหารจากแผงลอยจาหน่ายอาหารมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน ซื้ออาหารสาเร็จรูปในวันจันทร์-ศุกร์ ซื้ออาหารสาเร็จรูป
หลังจาก 16.00 น. ใช้เวลาในการซื้อ 10-20 น. มีค่าใช้จ่าย 100-200 บาท ซื้อที่ร้านขายอาหารใกล้บ้าน เหตุผลที่
เลือกซื้ออาหารสาเร็จรูป คือ มีความสะดวกในการซื้อ ทราบแหล่งข้อมูลอาหารสาเร็จรูปด้วยตนเอง
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NBUS033: การศึก ษาผลกระทบของสิ่งแวดล้ อมที่ มี ผ ลต่อการปฏิบั ติงานของพนั ก งานใน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จังหวัดชลบุรี
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL IN WORK INFLUENCES PERFORMANCE
EMPLOYEES IN BUSINESS MANUFACTURING AUTOMOTIVE PARTS, CHONBURI
วรรณพิมล ชัยประคองชีพ 1 ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา 2
1, 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ซึ่ งงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บรวบรวม
ข้อ มูลโดยใช้แ บบสอบถามกั บกลุ่ม ตั วอย่ าง จานวนทั้ง สิ้ น 140คน โดยศึก ษาข้ อมู ลประชากรศาสตร์ที่ มี ผลต่ อ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า แผนกที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม
ทางเคมี ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรื อเอกชนจะประสบความสาเร็จได้นั้น ส่วน
ใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรที่ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้น การที่จะทาให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
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การดาเนินงานขององค์กรในทางที่ดี องค์กรต้องให้ความเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อก่อให้เกิดแรงผลักดัน
สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ไม่
ว่าจะเป็นรายได้ สวัสดิการ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้พนักงานปฏิบัติงานได้
บรรลุตามเป้าหมาย แต่มีปัจจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายก็
คือ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่องค์กรต้องให้ความสาคัญมากเป็นพิเศษ เพราะสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
นัน้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ทุกองค์กรมักเห็ นความสาคัญของบุ คลากร ไม่ว่า จะเป็ นองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ล้วนต้องมี
ทรัพยากรพื้นฐานที่สาคัญ 4 อย่างด้วยกัน คือ ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรทรัพย์ถาวร ทรัพยากรข้อมูล และทรัพยากร
มนุษย์ที่ไม่สามารถขาดตัวใดตัวหนึ่งได้ในการดาเนินธุรกิจ แต่มีทรัพยากรตัวหนึ่งที่เป็นตัวสาคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการธุรกิจ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวที่จะสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในการแข่งขัน เพราะสามารถนาความรู้
ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ ในตัวมนุษย์ที่มีอยู่มาใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ
ซึ่ ง ถ้ า องค์ ก รต้ อ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไปเท่ า กั บ องค์ ก รต้ อ งสู ญ เสี ย ต้ น ทุ น หรื อ ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ สุด ไป
(ธรรมรักษ์ ศรีมารุต. 2555)
องค์กรจะประสบความสาเร็จในการดาเนินงานได้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงานในองค์การ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจให้ทั้งลูกค้าและบุคลากร
ในองค์กร ซึ่งประสิทธิภาพในการทางานนั้นก็ประกอบไปด้วยองค์ป ระกอบสาคัญอยู่ 4 ปะการ ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์ ก ร 2) สิ่ ง แวดล้ อมภายในองค์ ก ร 3) ปั จ จั ย ขององค์ ก ร และ 4) กระบวนการขององค์ กร ถ้ า ทั้ ง 4
องค์ประกอบนี้เอื้ออานวยต่อการดาเนินงานเป็นเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรคือสามารถ
สร้างผลผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพได้ครบถ้วนย่อมมีประสิทธิภาพได้เปรียบมากกว่าองค์กรที่บุคลากรขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ บุ ค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน คื อ บุ ค คลที่ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ โดยใช้วิธีหรือเทคนิคต่างๆ ปฏิบัติงานเพื่อที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ สามารถคิดค้น
พัฒนา หรือดัดแปลงผลงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยสูญเสียทรัพยากรอื่นๆ น้อยที่สุด เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจใน
การปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ในส่วนของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้งานมีคุณภาพ กล่าวคือ ในสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานต้องเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็น สิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวพนักงานในขณะ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ 1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน ความ
สั่ น สะเทื อ น 2) สิ่ ง แวดล้ อ มทางเคมี เช่ น สารเคมี ต่ า งๆ 3) สิ่ ง แวดล้ อ มทางชี ว ภาพ เช่ น แบคที เ รี ย ไวรั ส และ
4) สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม เช่น ชั่ว โมงการทางาน ค่าตอบแทน สภาพหน้าที่การทางาน สิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสุขภาพของบุคคลโดยตรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงกับตัวพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กร ด้วยเหตุนี้ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จากัด เป็นกลุ่มบริษัท
ที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จึงตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่องปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเป็นอย่าง
มาก เพราะการดาเนินธุรกิจทุกวันนี้มุ่งเน้นผลิตสินค้าในด้านคุณภาพของสินค้า
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจทาวิจัยเรื่อง “ศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี” เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และนาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อที่จะร่วมมือกัน
หาแนวทางปรับปรุงและพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมในการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลส่งต่อไปสู่ความสาเร็จขององค์การ และเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์การไว้
ให้นานที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัญหาด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทางานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อมูล
ประชากรศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จากัด
เฉพาะแผนกที่ปฏิบัติงานในโรงงานเท่านั้น ซึ่งได้แก่ แผนกควบคุมการผลิต แผนกความคุมคุณภาพ แผนกคลังสินค้า
แผนกแม่พิมพ์ และแผนกซ่อมบารุง มีจานวนประชากรเท่ากับ 140 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.773 (Cronbach’s alpha coefficient)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
ใช้ t-test ในการหาค่าความแตกต่างตัวแปรระหว่าง 2 กลุ่ม และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
หาค่าความแตกต่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาที่กาลังศึกษา ประสบการณ์การทางานและแผนกที่ปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-35 ปี
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มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประสบการณ์การทางานอยู่ในระหว่าง 1–3 ปี และส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
อยู่ในแผนกควบคุมการผลิต
ตาราง 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพจาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ทีแ่ ตกต่างกัน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

5.078
75.308
80.386

4
135
139

1.693
.554

3.057*

.031

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 แผนกที่ปฏิบัติงานที่แตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมีจาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี
ด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมี

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

23.124
67.526
90.650

4
135
139

5.781
.500

11.558*

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 แผนกที่ปฏิบัติงานที่แตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรีด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 3 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพจาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน ที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี
ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

24.452
66.496
90.948

4
135
139

6.113
.493

12.410*

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 แผนกที่ปฏิบัติงานที่แตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคมจาแนกตามแผนกที่
ปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สง่ ผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี
ด้านสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4.485
57.463
61.948

4
135
139

1.121
.426

2.634*

.037

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 แผนกที่ปฏิบัติงานที่แตกต่าง มีผลกระทบที่แตกต่างกันส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
จังหวัดชลบุรี โดยรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมี ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมจิตวิทยา สามารถสรุปการอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานในธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ผ ลกระทบโดยรวมในระดั บ ปานกลาง เนื่ อ งจากการ
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สภาพแวดล้ อ มในการท างานจะส่ ง ผลต่ อ พนั ก งานทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ ษั ท นั้ น ๆ ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จะต้ อ งให้
ความสาคัญ กั บ องค์ ประกอบของสภาพแวดล้ อ มในการท างานให้ ม ากทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมทางเคมี ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมจิตวิทยา เพื่อที่พนักงานจะได้มีกาลังใจในการ
ทางานกับบริษัทเรามากขึ้น และมีแรงจูงใจในการทางานอีก รวมทั้งยังมองถึงสุขลักษณะของบริษัทที่มีต่อสุขภาพขอ
พนักงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สราวุธ ภูชูธรรม (2552) ได้ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและการ
เรียนรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมและการเรียนรู้มีผลต่อพฤติกรรม
การทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจทางานที่ต่างประเภทกันเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ระดับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี จาแนก
ได้ดังนี้
1. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิต
ชิ้น ส่ วนรถยนต์ จั งหวั ดชลบุ รี โดยรวมอยู่ใ นระดั บปานกลาง เมื่อ พิ จารณาเป็น รายข้ อ พบว่า ลาดั บแรกผู้ ต อบ
แบบสอบถามคิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับ
มากในเรื่ อ งของสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านมี อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสม รองลงมาคื อ เสี ย งที่ ร บกวนอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสม
เครื่องจักรมีความพร้อมในการทางาน การสั่นสะเทือนรบกวนการปฏิบั ติงาน และสถานที่ปฏิบัติมีแสงสว่างเพียงพอ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kanter (1999 อ้างถึงในสิริพร เจริญผ่อง. 2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลของพยาบาลประจาการกับประสิทธิภาพการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพการทางานของบุคคลเป็นผลมา
จากสิ่งแวดล้อมในการทางานและขึน้ อยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง โดยตาแหน่งนั้นจะถูกจัดวางให้เข้าถึงอานาจ
และโอกาส จึงจะเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทางาน โดยอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพการทางานที่ดี การมี
เครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน สิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการได้ รักการสนับสนุน ช่วยเหลือ
นิเทศ แนะนาจากบุคคลอื่น ความสามารถของบุคคลแตกต่างกันปามความถนัด ลักษณะทางบุคลิกภาพ ความสนใจ
แรงจูงใจ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ความเชื่อ และค่านิยม
2. ด้านสิ่งแวดล้อมทางเคมี พบว่า ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิ ตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลาดับแรกผู้ตอบแบบสอบถาม
คิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลางใน
เรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบั ติงานเป็นอันตราย รองลงมาคือมีการใช้อุปกรณ์ PPE ป้องกัน
อันตรายจากสารเคมี ความเหมาะสมของการจัดเก็บสารเคมี มีการประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของการ
จัดเก็บสารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร แสนศรี (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การสัมผัสสิ่งคุกคามจาก
การทางานและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า พนักงานหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อสภาวะการทางานที่ไม่เหมาะสม พบข้อมูลการสัมผัสกับสิ่งคุกคามทาง
เคมีอยู่ในระดับปานกลาง ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลนอกเหนือจากภาระงานหรือสัมพันธภาพจากเพื่อนร่วมงาน
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมรักษ์ ศรีมารุต (2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีสารเคมีมากที่สุด
3. ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ พบว่า ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลาดับแรกผู้ตอบแบบสอบถาม
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คิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลางใน
เรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานมีการกาจัดของเสีย/การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ รองลงมา คือ บริเวณรอบโรงงานไม่มี
สิ่งปฏิกูล สุขภัณฑ์มีเพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะ และมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
4. ด้านสิ่ง แวดล้อ มทางจิต วิทยาพบว่ า ผลกระทบต่อ การปฏิ บัติ งานของพนัก งานในธุร กิจ ผลิ ต
ชิ้น ส่ วนรถยนต์ จั งหวั ดชลบุ รี โดยรวมอยู่ใ นระดั บปานกลาง เมื่อ พิ จารณาเป็น รายข้ อ พบว่า ลาดั บแรกผู้ ต อบ
แบบสอบถามคิดว่าผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จังหวัดชลบุรี อยู่ ในระดับ
ปานกลางในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติงานพนักงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รองลงมาคือ
ความเหมาะสมในหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบกั บ ต าแหน่ ง งาน งานที่ ได้ รั บ มอบหมายมี ก ารใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถที่
หลากหลาย มีความก้าวหน้าในตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน และงานที่ทามีความซ้าซากจาเจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัทการบินไทยจากัด
(มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯสานักงานใหญ่ด้านความก้าวในการทางาน พบว่าพนักงานมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากสุดคือสามารถทางานได้
สาเร็จลุล่วงโดยไม่มีปัญหาตามมาและมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนให้เลื่อน
ตาแหน่งได้ตามความสามารถทั้งนี้เนื่องจากข้อกาหนดในการเลื่อนตาแหน่งของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับฐานของเงินเดือน
และด้ว ยสภาพเศรษฐกิจ ที่ผ่า นมาทาให้ บริษั ทฯไม่ สามารถขึ้น เงิ นเดือนให้ กับพนัก งานได้ จึง ส่งผลต่ อการเลื่อ น
ตาแหน่งของพนักงานโดยตรง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาดิน ศรีสังข์งาม (2555) ได้ทาการศึกษา แรงจูงใจ
ที่มีผลต่อผลลัพธ์ ในการดาเนินการขององค์การ กรณีศึกษากองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ในการดาเนินงานด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าข้าราชการ
ตารวจในกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งระหว่างผู้ บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่สะท้อนได้จาก
การให้ความเป็นกันเอง การให้ความสนใจในการทางาน การช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้นามาสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมและความรวดเร็ว
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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
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประเภทเชิงปริมาณ (Quantitative
research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 200 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์
การทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการแข่งขันสูง ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนไป เพื่อรับมือ
กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการในยุคปัจจุบันต้องมีการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดที่จะช่วยสร้างให้องค์กรเจริญก้าวหน้า จึงจาเป็นที่
จะหาแนวทางต่างๆ เพื่อจัดโครงสร้างการทางานที่เหมาะสม ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความผูกพัน และยอมรับ
เป้าหมายองค์กร รวมถึงปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการปฏิบัติงานอย่างมาก
โดยแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน บางคนทางานเพื่อหวังเงินเดือนเป็นผลตอบแทน แต่บางคนหวังความปลอดภัย
หน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิต ซึ่งแรงจูงใจจะทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ผู้บริหารจึงต้องใช้วิธีการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

303

24 มีนาคม 2560

จูงใจ เพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถ ความเต็มใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (วิเชียร์ วิทยอุดม. 2548)
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด ในเครือ SRI Group เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจผลิตยางรถยนต์
รายหนึ่งในประเทศไทย ที่มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตยางรถยนต์มากกว่า 10 ปี แต่ในปัจจุบัน
ประสบการณ์ทางานของหัวหน้างาน ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้พนักงานขาดแรงจูงใจ
ในการทางาน ขาดแรงกระตุ้นในการทางานจากหัวหน้างาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการทางาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าหากพนักงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ก็จะส่งผลต่ออัตราการลาออก ที่ทาให้สูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ไป นอกจากนี้บริษัทจะต้อง
สูญเสียต้นทุนและเวลาในการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ทาให้เกิดความยุ่งยากกับบริษัท ทั้งปัญหาด้านกาลังคนและงาน
ที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญในการทางานสูง ด้วยเหตุนี้บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด จึงต้องการ
ทราบว่าปัจจัยใดที่มีผลทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกาลังใจ สามารถดึงดูดพนักงานที่มี
คุณภาพไว้ในองค์กรได้มากที่สุด ทาให้พนักงานมีความสุข มีความจงรั กภักดีต่อองค์กร และเต็มใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตยาง
รถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะทาให้ทราบถึง
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ยังทาให้ผู้บริหารสามารถกาหนดกลยุทธ์และนโยบาย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตลอดจนนาข้อมูลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน
การสรรหา คัดเลือกและปรับปรุงการฝึกอบรม เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ทาให้พนักงานทางานอย่าง
มีความสุข มีแรงจูงใจในการทางาน และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจการทางานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท
ผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล

แรงจูงใจในการทางาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด ใน
หน่วยงานเทคโนโลยีการผลิต (Production Technology) มีจานวนทั้งหมด 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.746 (Cronbach’s Alpha Coefficient)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
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 และมีประสบการณ์การทางาน 1-3 ปี
ตาราง 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน ที่แตกต่างกันของระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
บริษัทผลิตยางรถยนต์นคิ มอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3.702
85.377
89.078

3
196
199

1.234
0.436

2.833*

.039

* ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการทางาน
ของพนั ก งานฝ่ า ยเทคโนโลยี ก ารผลิ ต บริ ษั ท ผลิ ต ยางรถยนต์ นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ จั ง หวั ด ระยอง ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 2 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการยกย่องนับถือ จาแนกตามรายได้ที่แตกต่างกันที่ส่งผล
ต่อระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ที่แตกต่างกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่าย
เทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ด้านการยกย่องนับถือ
* ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Levene
Statistic

df1

df2

Sig

3.106

2

197

.047

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่ารายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่าย
เทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านการยกย่องนับถือ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า จาแนกตามประสบการณ์
การทางานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยาง
รถยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง แตกต่างกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
บริษัทผลิตยางรถยนต์นคิ มอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3.664
85.263
88.926

3
196
199

1.221
0.435

2.807*

.041

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ด้านความมั่นคง
และความก้าวหน้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์
นิ คมอุ ตสาหกรรมอมตะซิ ตี้ จั งหวั ดระยอง ด้ านค่ าตอบแทนและสวั สดิ การ โดยรวม 5 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ าน
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน ด้านการยกย่องนับถือ ด้านความสัมพันธ์
ในหน่วยงาน และด้านความมั่นคง และความก้าวหน้า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท
ผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง มีแรงจูงใจโดยรวมในระดับมาก ซึ่งพนักงานมีแรงจูงใจด้าน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานมากที่สุด และพนักงานมีแรงจูงใจด้านการยกย่องนับถือในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้านและรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ระดับแรงจูง ใจในการปฏิบั ติงานพนักงานบริษัทผลิตยางรถยนต์ นิค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ดังนี้
1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ลาดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องการได้รับการยินยอมเป็นอย่างดีในการอนุมัติใน
เรื่องการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน รองลงมาคือ การมีเงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการเพียงพอต่อความต้องการกับพนักงานทุกระดับชั้น เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลาดับสุดท้ายเรื่องการปรับเงินเดือนขึ้น เมื่อมีการปฏิบัติงานในระยะเวลาหนึ่งตามเกณฑ์
ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิเชียร อาจองค์ (2553) ทีศ่ ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของพนักงานซ่อมบารุงในบริษัทที่มีการปรับลดขนาดกาลังคน กรณีศึกษาบริษัทไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) พบว่า
พนักงานให้ความพึงพอใจด้านผลตอบแทนรายได้ในระดับสูงโดยความเหมาะสมของสวัสดิการที่ได้รับ ซึ่งภายหลังจากที่
บริษัทมีการก่อตั้งสหภาพแรงงาน มีการคุ้มครองพนักงานให้ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นกว่าเดิม
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ด้านเพศ พบว่า
ไม่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย
ก็ต้องการให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีทั้งสิ้น เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านอายุ
พบว่า มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 36 ปี มีโอกาส
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25-35 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า
25 ปี จึงทาให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านระดับ
การศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ไม่ว่าจะจบมัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกว่า ต่างต้องการได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่สูงทั้งสิ้นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านรายได้ พบว่า ไม่ มีผล
ต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกัน ไม่ว่าจะมีรายได้น้อยกว่า
15,000 บาท หรือมากกว่า 15,000 บาท ต่างต้องการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงทั้งสิ้นเพื่อเป็นความมั่นคงของ
ชีวิต เมื่อเปรียบเทียบตามลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า ไม่มีผลต่อระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะมีปะสบการ
น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ต่างต้องการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีทั้งสิ้น
2. ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ลาดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท
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อย่างสม่าเสมอในทุกๆ ด้าน รองลงมาคือ การปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ความชัดเจนของงานที่ได้รับ
มอบหมาย การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และลาดั บสุดท้ายเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการเสนอนโยบายบริหารงานต่อผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ปุณณภา อมรปิยะกิจ (2552)
ทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลให้พนักงานเกิดความผูก พันต่อองค์กร กรณีศึกษาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้า ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ยิ่งองค์กรมีการมอบหมายงาน
อย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัดสถานที่ทางานเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการ
ทางาน และมีอุปกรณ์ในการทางานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน และถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงาน
เสนอความคิดเห็นในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ก็จะยิ่งช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์กรมากขึ้น ยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ด้านการยกย่องนับถือ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต
บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ลาดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานอื่นๆ นอกเหนือจากงาน
ประจาที่ปฏิบัติอยู่ รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่านในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชายอมรับ
ในความคิดเห็นที่ท่านได้เสนอ การได้รับการยกย่องชมเชยหรือกาลังใจจากผู้บังคับบัญชา และลาดับสุดท้ายการได้มี
ส่วนร่วมและเป็นตัวแทนของบริษัทในงานพิเศษต่างๆ อยู่เสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร อาจองค์
(2553) ทีศ่ ึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานซ่อมบารุงในบริษัทที่มีการปรับลดขนาดกาลังคน
กรณีศึกษาบริษัทไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานให้ความพึงพอใจระดับสูงกับด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน่วยงาน
4. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ลาดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องเพื่อนร่วมงานมีความเป็นมิตรและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างดี รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานให้ความไว้วางใจท่าน ผู้บังคับบัญชาแสดงความเป็นมิตรและเป็น กันเอง
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสมอ และลาดับสุดท้าย คือ ผู้บังคับบัญชา
มีความสัมพันธ์ที่ดี เอาใจใส่พนักงานทุกคน สามารถให้คาปรึกษาได้
5. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
การผลิต บริษัทผลิตยางรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ลาดับแรกพนักงานมีระดับแรงจูงใจในระดับมากในเรื่องบริษัทมีชื่ อเสียงและมีความมั่นคง รองลงมาคือ
พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีโอกาสที่จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ที่ต้องการ
อย่างสม่าเสมอ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับการทางาน และลาดับ
สุดท้าย คือ ระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมีความเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ประเสริฐ
อุไร (2559) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด
พบว่า ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่มีผลต่อแรงจูงใจ คือ มีความยินดีเมื่อ
ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงานอยู่ ในระดับ
มาก
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ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องค่าตอบแทน ระบบรางวัล และสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับเมื่อทางาน
ในองค์กร เพื่อเป็นเพิ่มแรงจูงใจในการทางานให้กับพนักงาน ทาให้พนักงานรู้สึกมั่นคงในการทางาน และมีความปลอดภัย
ในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้ควรมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้แก่พนักงานอยู่เสมอ จะทาให้พนักงานรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งทางหนึ่งในการเพิ่งแรงจูงใจในการทางานเช่นกัน
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NBUS037: ทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาต อ การเตรี ย มความพร อ มเข า สู อ าเซี ย น กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TOWARDS THE PREPARATION INTO ASEAN: A CASE
STUDIES OF STUDENTBANGKOK SUVARNABHUMI UNIVERSITY
กวีกานต กลั่นมา *
* คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน โดย
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 150 คน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปการศึกษา 2559 โดย
เลือกแบบสุมอยางงายเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษานํามาวิเคราะหคารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test ผลการวิจัยพบวา 1) ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอม
เขาสูอาเซียนอยูในระดับมากนักศึกษามีความสนใจเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน และ 2) ทัศนคติของนักศึกษาตอ
การเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยว ในรายขอพบวาในเรื่องการใช
ภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาสื่ อ กลางอาเซี ย นและในเรื่ อ งการรั บ รู ว า อาเซี ย นมี ป ระเทศใดบ า งเป น สมาชิ ก 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
การกอตั้งประชาคมอาเซียนในปที่ผานมาชี้ใหเห็นวาไทยมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมให
อาเซี ย นเป น องค ก รความร ว มมื อ ระดั บ ภูมิ ภ าค ซึ่ งมี ก ารพั ฒ นาอย า งต อเนื่ อ งและเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ช ว ยเสริ ม สร า ง
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สันติภาพและลดความตึงเครี ยดทางการเมืองในภูมิภาคลง ทําใหอาเซียนสามารถขยายจํานวนสมาชิกจนครบ 10
ประเทศ เชนในปจจุ บัน ดวยเล็งเห็ นวา ความมั่นคงทางการเมืองในภูมิ ภาคมีสวนชวยส งเสริมความกิ นดีอยู ดีของ
ประชาชนและพัฒนาการของภูมิภาคโดยรวมได
ไทยสนับสนุ นใหอ าเซีย นขยายความรวมมือดา นความมั่น คง ในกรอบการประชุ มอาเซียนว าดวยความ
รวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ซึ่งไทยรับหนาที่ประธานในชวงป พ.ศ. 2542-2543
และผลัก ดัน ให เ พิ่ม บทบาทของประธานใหสามารถทํา หน าที่ สง เสริ มความมั่ นคงในภูมิ ภาคอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
มากขึ้น โดยการสงเสริมแนวคิด “การทูตเชิงปองกัน” เพื่อชวยลดปญหาความขัดแยงที่จะสงผลกระทบตอภูมิภาค
(ศนิธิ รัตนสุรังค. 2553)
ทั้งนี้การรวมตัวประชาคมอาเซียนเปนเรื่องที่กรอบพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) ใหความสําคัญในฐานะที่เปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการจัดการอุดมศึกษาเนื่องจากประชาคมอาเซียนจะทํา
ใหเกิดการเคลื่อนยายกําลังคนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่สะดวกขึ้นทําใหการอุดมศึกษามีความจําเปน
ตองปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553)
จากเหตุผลดังกลาวเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนในป 2561 ที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาชีพที่สามารถเขาไปทํางานในอาเซียนได ทําใหผูวิจัยทําการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความ
พรอมอาเซียนเพื่อวางแผนพัฒนานักศึกษาอยางยั่งยืนตอไป
ทบทวนวรรณกรรม
ทัศนคติ
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 138) ใหความหมายทัศนคติไววาเปนความพรอมทางจิตที่เกี่ยวของกับ
ความคิด ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของสถานการณตางๆ ไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งและสภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยูนานพอสมควร ซิมบาโร และคริสตินา (2531: 49) กลาวไววา ทัศนคติ
สามารถแยกองคประกอบได 3 ประการ ดังนี้
1. องคประกอบดานความรู(The Cognitive Component) คือสวนที่เปนความเชื่อของบุคคลที่
เกี่ ย วกั บ สิ่ง ต า งๆ ทั่ว ไป ทั้ ง ที่ช อบและไม ช อบ หากบุ ค คลมีค วามรู ห รือ คิ ด ว า สิ่ งใดดี มั ก จะมี ทั ศ นคติ ที่ดี ต อ สิ่ ง นั้ น
แตหากมีความรูมากอนวาสิ่งใดไมดีก็จะมีทศั นคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น
2. องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) คือสวนที่เกี่ยวของกับอารมณที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตางๆ ซึ่งมีผลแตกตางกันไป ตามบุคลิกภาพของคนนั้น เปนลักษณะที่เปนคานิยมของแตละบุคคล
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคล
ตอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และความรูสึก
ผูวิจั ยได สรุป ความหมายของทั ศนคติ หมายถึง ความพึ งพอใจหรือ ไมพึ งพอใจที่ นักศึ กษามีตอ การ
เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน
อาเซียน
ศนิธิ รัตนสุรังค (2553: 57) กลาววาอาเซียน (ASEAN: Association of Southeast Asia Nations)
หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยประเทศสมาชิกเริ่มแรก
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มี 5 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ในปจจุบันกลุมอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด
10 ประเทศ ซึ่งเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งหมด โดยสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาในภายหลัง คือ บรูไน
พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งกลุมอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 500 ลานคน หรือคิดเปน 1 ใน 10
ของประชากรโลก มีเปาหมายมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให
ประชาชนมีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเนนการ
สงเสริ มความรูค วามเข าใจระหว างประเทศสมาชิกในด านความเชื่อ มโยงทางประวัติ ศาสตร มรดกทางวัฒ นธรรม
และอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปและทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน
ระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวในคณะบริหารธุรกิจ
สมมติฐานการวิจัย
ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยว
ในคณะบริหารธุรกิจแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรเป นนั ก ศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรี ชั้ นป ที่ 4 ของมหาวิ ท ยาลั ย กรุง เทพสุว รรณภูมิ ในป
การศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจ มีจํานวนนักศึกษา 886 คน โดยแบงเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
159 คน และคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 727 คน
2. กลุมตัวอย างที่ใชเ ปนนักศึก ษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัย กรุงเทพสุวรรณภู มิ
ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย จํานวน 150 คน ซึ่งเปนสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวที่ลงทะเบียนเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ สาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยว
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขา สู
อาเซียน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามตามแนวของ ลิเคิรท (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.
2538) เพื่อดําเนินการสรางขอคําถามทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน จํานวน 20 ข อ
แตละขอแบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด คํานวณคาดัชนีความ
สอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาดัชนีค วามสอดคลอ ง (IOC) ตั้งแต 0.5 เปนตนไป
ไดจํา นวน 13 ข อ นํา แบบสอบถามที่ไ ดไปทดลองใชกั บนักศึ กษาที่ ไมใ ชกลุม ตัวอย าง จํ านวน 30 คน หาคา ความ
เชื่อมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวา มีคาความเชื่อมั่น 0.93
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 150 ชุด ใหนักศึกษากรอกเมื่อตรวจสอบแลวพบวา มีแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ จํานวน 150 ชุด คิดเปนรอยละ 100
2. วิเคราะหขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และสาขา
3. วิเคราะหระดับทัศนคติของการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4. วิเคราะหคาความแตกตางระหวางทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน
ระหวางสาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวแตกตางกัน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ และสาขา ไดผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ขอมูลตามคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ลักษณะ

จํานวน

รอยละ

รวม

35
115
150

23.33
76.67
100

รวม

110
40
150

73.33
26.67
100

รวม

45
105
150

30.00
70.00
100

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 18-22 ป
2.2 23 ป ขึ้นไป
3. สาขา
3.1 การทองเที่ยว
3.2 การจัดการ

จากตาราง 1 นักศึกษาเพศชาย มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และนักศึกษาเพศหญิง มีจํานวน
115 คน คิดเปนรอยละ 76.67 อายุตั้งแต 18-22 ป มีจํา นวน 110 คน คิดเปนรอยละ 73.33 และอายุตั้งแต 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. วิเคราะหระดับทั ศนคติของนัก ศึกษาชั้น ปที่ 4 ต อการเตรียมความพร อมเขาสู อาเซียน โดยใช
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ดังตาราง 2
ตาราง 2 ระดับทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนทุกสาขารวม
รายขอ
1. ทานมีความรูความเขาใจในอาเซียน
2. ทานทราบวัตถุประสงคหลักของการกอตั้งอาเซียน
3. ทานเขาใจความหมายของตราสัญลักษณอาเซียน
4. ทานบอกสมาชิก 10 ประเทศในอาเซียนได
5. ทานรูสึกเห็นดวยกับการเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น
6. ทานเขาใจธงและสัญลักษณของแตละประเทศ
7. ทานใชภาษาอื่นไดนอกจากไทยและอังกฤษ
8. ทานใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อกลางอาเซียนได
9. ทานเห็นดวยตอการเคลื่อนยายแรงงานเสรี
10. ทานมีความรูกฎบัตรอาเซียนเปนอยางดี
11. ทานรองเพลงอาเซียนไดกอนเรียนในรายวิชา
12. ทานติดตามขาวสารอาเซียนตลอดเวลา
13. ทานมีทัศนคติที่ดีเขาใจในความสําคัญบทบาทอาเซียนตอยุคปจจุบัน
รวม

Χ

3.88
3.93
3.90
3.42
3.75
3.97
2.39
3.06
4.47
3.36
3.93
3.13
3.88
3.80

S.D.
0.67
0.76
0.87
0.93
0.92
0.78
0.79
0.80
0.49
0.14
0.87
0.82
0.75
0.74

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
นอย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตาราง 2 ภาพรวมทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน มีคาเฉลี่ยรวม 3.80
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.74 ซึ่งอยูในระดับมาก และในรายขอมีคาสูงสุดในเรื่องการเห็นดวยตอการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรี มีคาเฉลี่ยมากถึง 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.49 ซึ่งอยูในระดับมาก แสดงวานักศึกษามีความ
สนใจที่จะทํางานตางประเทศมากขึ้น
3. การเปรีย บเที ยบระหวา งทัศ นคติ ของนักศึก ษาต อการเตรียมความพรอ มเข าสูอาเซีย นระหวา ง
สาขาการจัดการและสาขาการทองเที่ยวดังตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบระหวางทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการ
จัดการและสาขาการทองเที่ยว

ขอคําถาม
1. ทานมีความรูความเขาใจใน
อาเซียน
2. ทานทราบวัตถุประสงคหลัก
ของการกอตั้งอาเซียน
3. ทานเขาใจความหมายของ
ตราสัญลักษณอาเซียน
4. ทานบอกสมาชิก 10 ประเทศ
ในอาเซียนได
5. ทานรูสึกเห็นดวยกับการเรียน
แลกเปลี่ยนระยะสั้น
6. ทานเขาใจธงและสัญลักษณ
ของแตละประเทศ
7. ทานใชภาษาอื่นไดนอกจาก
ไทยและอังกฤษ
8. ทานใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
สื่อกลางอาเซียนได
9. ทานเห็นดวยตอการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรี
10. ทานมีความรูกฎบัตรอาเซียน
เปนอยางดี
11. ทานรองเพลงอาเซียนได
กอนเรียนในรายวิชา
12. ทานติดตามขาวสารอาเซียน
ตลอดเวลา
13. ทานมีทัศนคติที่ดีเขาใจใน
ความสําคัญบทบาทอาเซียน
ตอยุคปจจุบัน

S.D.

Χ

การ
การ
การ
การ
จัดการ ทองเที่ยว จัดการ ทองเที่ยว

t

Sig.

แปลผล

3.82

3.94

0.66

0.63

1.36

0.17

ไมแตกตาง

3.88

3.97

0.75

0.77

0.91

0.35

ไมแตกตาง

3.53

4.27

0.81

0.92

0.34

0.72

ไมแตกตาง

2.99

3.85

0.83

1.02

1.09

0.01*

แตกตาง

3.75

3.74

0.94

0.90

0.10

0.91

ไมแตกตาง

3.96

3.97

0.70

0.86

0.04

0.95

ไมแตกตาง

2.30

2.48

0.72

0.85

0.22

0.80

ไมแตกตาง

2.76

3.36

0.91

0.69

1.05

0.00*

แตกตาง

4.01

4.92

0.95

0.03

0.24

0.51

ไมแตกตาง

3.29

3.43

0.20

0.08

0.57

0.34

ไมแตกตาง

3.90

3.95

0.90

0.83

0.48

0.70

ไมแตกตาง

3.10

3.15

0.80

0.84

0.03

0.62

ไมแตกตาง

3.78

3.98

0.69

0.81

1.37

0.53

ไมแตกตาง
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จากตาราง 3 เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการ
จัด การและสาขาการทอ งเที่ ย ว รายข อ พบวา นัก ศึ กษาสามารถบอกสมาชิก 10 ประเทศ ในอาเซี ย นได และใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อกลางอาเซียนไดแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
สรุปผลการวิจัย
1. ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน มีคาเฉลี่ยรวม 3.80 ซึ่งอยูในระดับมาก
แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีการเตรียมความพรอมกับอาเซียนมีการติดตามขาวสารอาเซียนในปจจุบัน
2. ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขาการ
ทองเที่ยว รายขอ พบวา นักศึกษาสามารถบอกสมาชิก 10 ประเทศ ในอาเซียนไดและใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
สื่อกลางอาเซียนไดแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
อภิปรายผล
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนในครั้งนี้ พบวา
1. ทัศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาต อ การเตรี ย มความพร อ มเข า สู อ าเซี ย นนั้ น อยู ใ นระดั บ ดี ม าก แสดงว า
นักศึ กษาใหค วามสนใจตื่ นตั ว และเตรีย มความพรอ มเปนอยา งดี ซึ่ง สอดคลอ งกั บงานวิ จัย ของ อํา รุง จัน ทวานิ ช
(2549) ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุมอาเซียนโดยการศึกษาเปรียบเทียบใหเห็น
ถึงแนวทางและแผนพั ฒนาการศึก ษาของประเทศสมาชิกอาเซีย นทั้ ง 10 ประเทศ ในดา นยุ ทธศาสตร การปฏิรูป
การศึกษา ทิศทางความรวมมือระหวางประเทศซึ่งพบวาแตละประเทศตองการทัดเทียมทางดานการศึกษาเพื่อความ
เขมแข็งทางการศึกษาของประเทศภายในกลุมและตางเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูอาเซียนเชนเดียวกันและงานวิจัย
ของ พรทิวา คงคุณ (2555) ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และความพรอมตอการเปนประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ทยาลัย นราธิ วาสราชนคริ น ทร พบว า อาจารย สวนใหญมี ค วามรูเ กี่ ยวกั บประชาคม
อาเซียนอยูในระดับพอใช
2. ทัศนคติของนักศึกษาตอการเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียนระหวางสาขาการจัดการและสาขา
การทองเที่ยวรายขอพบวานักศึกษาสามารถบอกสมาชิก 10 ประเทศ ในอาเซียนไดและใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
สื่อกลางอาเซียนไดแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 อาจเนื่องมาจากความตางของสาขา เพราะสวนมากสาขาการ
ทองเที่ยวจะมีวิชาเรียนภาษาอังกฤษมากกวาสาขาการจัดการ
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดฝกอบรมใหความรูแกนักศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน เชน จัด
โครงการอาเซียน การประกวดชุดอาเซียน
2. ควรใหมีการเรียนรูดานการพูด ฟง ภาษาอังกฤษและภาษาเบื้องตนของอาเซียนมากขึ้น
3. สําหรับงานวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่ลึกซึ้ง
มากขึ้น
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NBUS038: การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชี
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
ประชากรของสานักงานทัศนีย์การบัญชี จานวน 50 คน โดยสมัครใจเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 50 คน เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภค
กาแฟสดของพนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชี เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลจากการศึกษาสรุปผลได้ว่า ผู้บริโภคกาแฟสดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคกาแฟสด
ในเรื่องปริมาณการบริโภคกาแฟสดเฉลี่ยต่อวันระหว่าง 1 แก้ว จานวน 24 คน ร้อยละ 48 ส่วนใหญ่นานๆ ครั้งถึงเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด นิยมดื่มกาแฟสดอเมซอน จานวน 15 คน ร้อยละ 30 นิยมรูปแบบร้านสมัยใหม่ จานวน 20 คน
ร้อยละ 40 รสชาติเอสเพรสโซ่ จานวน 18 คน ร้อยละ 36 ลักษณะการดื่มกาแฟสดเย็น จานวน 25 คน ร้อยละ 50
รสชาติหวาน จานวน 22 คน ร้อยละ 44 สิ่งที่ได้รับจากการดื่มกาแฟลดอาการง่วงนอน/เพิ่มความสดชื่น จานวน 30 คน
ร้อยละ 60 บริการเสริมเบเกอรี่ (ขนมปังหรือคุกกี้) จานวน 33 คน ร้อยละ 66 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยรู้จักและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต่ากว่า 150 ปี แล้ว โดยในประเทศไทยมี
การปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดยมีแหล่งปลูกสาคัญ ร้อยละ 90 อยู่ทางภาคใต้ โดยในช่วงแรก
คนไทยนิยมการดื่มกาแฟสดตามร้านกาแฟโบราณ ต่อมาได้พัฒนามาจนถึงยุค “คอฟฟี่ช็อป” ซึ่งเหตุนี้เองทาให้ธุรกิจ
ร้านกาแฟสดมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากธุรกิจร้านกาแฟสดรายใหญ่ๆ จากต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจนี้ซึ่งสร้างความคึกคักและตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นอย่างมาก ปัจจุบันตลาดในเมืองไทย
ขยายตัวกว้างขวาง เมื่อมีการเปิดธุรกิจทางด้านเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้นแล้วจะต้องมีการแข่งขันที่สูงตามมา ธุรกิจด้าน
เครื่องดื่มที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ ธุรกิจทาร้านกาแฟสด โดยเฉพาะปัจจุบันที่กาแฟสดได้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค
คนส่วนใหญ่หันมาดื่มกาแฟสดมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทางาน ดังนั้น การทาธุรกิจร้านกาแฟสดในปัจจุบันจะต้อง
พิจารณาถึงความต้องการของผู้บริโภค การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดส่วนใหญ่จะเน้นที่รสชาติของกาแฟสดและ
กลิ่นหอมของกาแฟสดที่มีความสดใหม่จะยิ่งทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด (ชุติพร. 2553) ส่วนด้านบรรจุภัณฑ์
ควรมีรูปแบบที่สวยงาม (ทัศนีย์. 2550) นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่ม และ
ยังรวมไปถึงการให้บริการของร้านกาแฟสดอัธยาศัยของพนักงาน (บุณฑริกา. 2553) เหล่านี้ยังส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ผู้วิจัยครั้งนี้จึงมุ่งที่จะทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคกาแฟสดเพื่อ
เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ได้อย่างโดดเด่นเพื่อนาเสนอสินค้าและบริการและมีความดึงดูดความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
ยอดขายและกาไร นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กาลังวางแผนทาธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจ
ประกอบธุรกิจด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคกาแฟสดของพนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชี
2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดของพนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชี
นิยามศัพท์เฉพาะ
กาแฟ หมายถึง เป็นเครื่องดื่มที่ทาจากเมล็ดซึ่งได้จากต้นกาแฟ หรือมักเรียกว่า เมล็ดกาแฟคั่ว มีการปลูก
ต้นกาแฟในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่งยังไม่ผ่านการคั่ว) เป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรซึ่งมี
การซื้อขายกันมากที่สุดในโลก กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ทาให้มันมีสรรพคุณชูกาลังในมนุษย์ ปัจจุบันกาแฟสด
เป็นเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
พนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชี หมายถึง พนักงานที่ทางานอยู่ที่สานักงานทัศนีย์การบัญชีทุกคน
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สาเหตุการเลือกดืม่ หมายถึง อันดับที่ของเหตุผลที่พนักงานให้การตัดสินใจในการเลือกดื่มกาแฟสดนั้นๆ
พฤติกรรม หมายถึง การกระทาของแต่ละบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันไปอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคล
ที่ถูกกระตุ้นและแสดงออกมา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนาไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค
2. สามารถนาไปแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
3. สามารถนาไปเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการขยายสาขา
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแตกต่างกัน
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ได้มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคแนวคิดทางธุรกิจด้านส่วนผสมทางการตลาดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการ
ค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ ซึ่งเหตุผลที่คุณจาเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคมี
ผลต่อความสาเร็จของธุรกิจ ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะทาให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค และความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในสังคม
ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สาคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปกติแล้วเมื่อเรากล่าวถึง “ผู้บริโภค” จะหมายถึงบุคคลที่มี
ความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการมาใช้ในการอุปโภค บริโภคเอง หรือเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ซื้อมาเพื่อ
ขายต่อ หรือซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตหรือการดาเนินการแต่อย่างใด และการซื้อของผู้บริโภคยังคงอยู่บนพื้นฐานของ
ความเต็มใจที่จะซื้อสินค้านั้นๆ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้าน
ต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ
ผ่านเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดาที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและ
นักการตลาด คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลสิ่งในทาง การศึกษาลักษณะของผู้ซื้อที่
เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สาหรับนักการตลาด คือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อจะจัดส่วนประสม
ทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อเป้าหมายได้ถูกต้องลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

320

24 มีนาคม 2560

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ (Theories of motivation) มีมากมาย แต่ในที่นี้จะนามากล่าวเพียงบางทฤษฎีที่
ผู้บริหารการตลาดควรทราบเพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคดีขึ้น และเพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การดาเนินงานการตลาดอาชีพที่ต้องการผู้มีความสามารถที่จะเผชิญกับความเสี่ยงและการตัดสินใจ และมีโอกาสที่จะ
ประสบผลสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ เช่น งานการจัดการธุรกิจ เป็นต้น (Me Clelland; quoted in Mowen; & Minor. 1998: 167)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชี มีจานวนทั้งหมด
50 คน (ข้อมูลจากการทางาน) โดยขนาดตัวอย่างได้จากการคานวณ โดยการใช้สูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Yamane. 1973)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ลักษณะ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า t-test
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 มีอายุเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 31-35 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปวส. จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.0 จานวน 28 คน มีอาชีพพนักงานบริษัท จานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่บริโภคกาแฟเฉลี่ยวันละ 1 แก้ว จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ความถี่ในการใช้บริการ
ร้านกาแฟของผู้บริโภคสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้บริการร้านกาแฟ จานวน 15 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 30.0 แหล่งที่ผู้บริโภค
นิยมดื่มกาแฟนิยมดื่มกาแฟที่ร้านอะเมซอน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 พฤติกรรมทางด้านความชอบการ
ตกแต่งร้าน รูปแบบการตกแต่ง ชอบร้านกาแฟที่มีการตกแต่งแบบสมัยใหม่ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 สูตร
กาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่ม ลักษณะกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมดื่ม นิยมดื่มกาแฟเย็น จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
ความชอบในรสชาติกาแฟนิยมดื่มกาแฟที่รสชาติหวาน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 สิ่งที่ผู้บริโภคเห็นว่าได้รับ
จากการบริโภคกาแฟ คือ ลดอาการง่วงนอน จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ธุรกิจเสริมที่เหมาะสมสาหรับร้าน
กาแฟ คือ ขายเบเกอรี่ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 วัตถุประสงค์อื่นในการไปบริการร้านกาแฟเพื่อเป็นสถานที่
นัดพบ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมดื่มกาแฟนิยมดื่มกาแฟในช่วงเวลาเวลาทางาน
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จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกหากไม่ได้ดื่มกาแฟรู้สึกเฉยๆ จานวน 18 คน เป็น
ร้อยละ 36.0
ปัจจัยในการบริโภคกาแฟสด
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปัจจัยในการบริโภคกาแฟ
ปัจจัยในการบริโภคกาแฟ
1. การดื่มกาแฟทาให้ลดอาการง่วงซึม
2. การดื่มกาแฟทาให้สดชื้น
3. การดื่มกาแฟทาให้ผ่อนคลาย
4. การดื่มช่วยสร้างสุขภาพจิตทีด่ ี
5. ตามค่านิยมของสังคม
6. ติดกาแฟ
7. คลายเครียด
8. การดื่มกาแฟช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทางาน
9. ดื่มกาแฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์
10. การดื่มกาแฟทาให้ห่างไกลสารเสพติด
รวม

X

S.D.

4.74
4.31
4.12
4.58
4.74
4.28
4.11
4.53
3.62
3.77
4.28

0.57
0.72
0.67
0.66
0.50
0.65
0.75
0.70
1.13
1.18
0.75

การแปลผล
คะแนน
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พนักงานในสานักงานทัศนีย์การบัญชี มีปัจจัยในการบริโภคกาแฟ
ภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การดื่มการกาแฟทาให้ลดอาการง่วงซึม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 การตามค่านิยมของสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 การดื่มช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดี
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 การการดื่มกาแฟช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.53 การการดื่มกาแฟทาให้สดชื้น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.31 การติดกาแฟ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
4.28 การการดื่มกาแฟทาให้ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 การคลายเครียด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11
การการดื่มกาแฟทาให้ห่างไกลสารเสพติด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 ดื่มกาแฟเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.62
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ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมมติฐาน
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟแตกต่างกัน
Group Statistics
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
1. ท่านบริโภคกาแฟเฉลี่ยวันละกี่แก้ว
2. ความถี่ในการที่ท่านเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟ
3. ท่านนิยมดื่มกาแฟที่รา้ นใด
4. ท่านชอบร้านกาแฟที่มีการตกแต่งร้าน
ในรูปแบบใด
5. ท่านที่ดื่มกาแฟ ส่วนใหญ่ทา่ นดื่มกาแฟ
สูตรใด
6. ท่านนิยมดื่มกาแฟแบบใดมากที่สุด
7. ท่านชอบกาแฟรสชาติเน้นไปในรสชาติ
ใดมากที่สุด
8. สิ่งที่ท่านได้รับจากการบริโภคกาแฟคือ
9. ท่านคิดว่าธุรกิจเสริมที่ไปได้ดีกับร้าน
กาแฟคือธุรกิจใด
10. ปกติทา่ นนิยมทากิจกรรมอะไรเวลาอยู่
ร้านกาแฟ
11. ท่านนิยมดื่มกาแฟในช่วงใดของวัน
12. หากไม่ดื่มกาแฟท่านจะมีความรู้สึก
เช่นไร

เพศ

X

ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง

1.85
1.68
3.31
2.76
2.62
2.41
3.31
2.00
2.23
2.14
1.92
1.76
2.15
2.05
1.85
1.73
1.69
1.97
2.38
1.95
1.85
2.00
1.85
2.11

Std.
Deviation
1.068
.852
1.548
1.116
1.121
1.142
1.032
.913
1.166
1.159
.760
.863
.987
.780
1.068
1.170
.630
.687
1.446
1.053
1.144
.972
.801
1.022

T

Df

Sig

0.58

48

.56

1.38

48

.17

0.57

48

.56

4.29

48

.00*

0.25

48

.79

0.61

48

.54

0.37

48

.71

0.31

48

.75

1.29

48

.20

1.00

16.69

.32

0.46

48

.64

0.83

48

.40
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จากตาราง 2 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟแตกต่างกัน พบว่า ในระดับนัยสาคัญ .05 ได้แก่ ชอบร้านกาแฟสดที่มีการตกแต่ง ร้านในรูปแบบโบราณ
(Sig = .00)
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟแตกต่างกัน

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
1. ท่านบริโภคกาแฟเฉลี่ยวันละกี่แก้ว

2. ความถี่ในการที่ท่านเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟ
3. ท่านนิยมดื่มกาแฟที่รา้ นใด

4. ท่านชอบร้านกาแฟที่มีการตกแต่งร้าน
ในรูปแบบใด
5. ท่านที่ดื่มกาแฟ ส่วนใหญ่ทา่ นดื่มกาแฟ
สูตรใด
6. ท่านนิยมดื่มกาแฟแบบใดมากที่สุด

7. ท่านชอบกาแฟรสชาติเน้นไปในรสชาติใด
มากที่สุด
8. สิ่งที่ท่านได้รับจากการบริโภคกาแฟ
คืออะไร

ANOVA
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df
5
44
49
5
44
49
5
44
49
5
44
49
5
44
49
5
44
49
5
44
49
5
44
49

Mean
Square
0.68
0.83

F

Sig.

0.81

.54

1.51
1.56

0.96

.45

0.58
1.35

0.43

.82

1.60
1.16

1.37

.25

0.87
1.37

0.63

.67

0.79
0.68

1.16

.34

1.42
0.60

2.35

.05*

2.67
1.13

2.36

.05*
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ตาราง 3 (ต่อ)

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
9. ท่านคิดว่าธุรกิจเสริมที่ไปได้ดีกับร้าน
กาแฟคือธุรกิจใด
10. ปกติทา่ นนิยมทากิจกรรมอะไรเวลาอยู่
ร้านกาแฟ
11. ท่านนิยมดื่มกาแฟในช่วงใดของวัน

12. หากไม่ดื่มกาแฟท่านจะมีความรู้สึกเช่นไร

ANOVA
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

Df
5
44
49
5
44
49
5
44
49
5
44
49

Mean
Square
1.02
0.39

F

Sig.

2.57

.03*

1.62
1.33

1.21

.31

1.26
0.99

1.27

.29

0.45
0.99

0.45

.80

จากตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟจะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟแตกต่างกัน พบว่า ในระดับ
นัยสาคัญ .05 ได้แก่ ชอบกาแฟรสชาติเน้นไปในรสชาติใดมากที่สุด (Sig = .05) และสิ่งที่ได้รับจากการบริโภคกาแฟคือ
อะไร (Sig = .05) และคิดว่าธุรกิจเสริมที่ไปได้ดีกับร้านกาแฟคือธุรกิจใด (Sig = .03)
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคกาแฟพนักงานสานักงานทัศนีย์การบัญชีส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟ
คาปูชิโน่มากที่สุด และเน้นรสชาติไปทางรสมันและหอมนุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
บริโภคกาแฟร้านสตาร์บัคส์ (เบญจมาศ สมบัตินิมิตสกุล. 2546) คือ ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของร้าน
สตาร์บั๊คนิยมดื่มคาปูชิโน่มากที่สุด และงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อเครื่องดื่มกาแฟที่จาหน่ายใน
ประเทศไทย (วิทวัส รุ่งเรืองผล. 2545) มีผลการวิจัยสรุปว่า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟใส่นมและน้าตาลซึ่ง
จะมีรสชาติมันและนุ่มเช่นกัน
2. จากพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้บริโภคกาแฟในเขตเมืองพัทยาที่เป็นข้อค้นพบในครั้งนี้ พบว่า
มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศุภร เสรีรัตน์. 2540: 19) ดังนี้
2.1 ผู้บริโภคจะหาข้อมูลได้จากทางรายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทางรายการวิทยุ ทางสื่อป้าย
ประกาศ และทางสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการ
ตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าหรือไม่ (whether to purchase at all or not)
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2.2 ผู้บริโภคจะแสวงหาผลประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งในกลุ่มของผู้บริโภคกาแฟ
จะคาดหวังผลประโยชน์ในเรื่องการลดอาการง่วงนอนเมื่อได้ดื่มกาแฟและความหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเป็น
สถานที่นัดพบและการเป็นสถานที่อ่านหนังสือจากร้านกาแฟทาให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านขาย
กาแฟ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าอะไร (what to purchase)
2.3 การตัดสินใจของผู้บริโภคในเรื่ องระยะเวลาในการซื้อและช่วงเวลาในการซื้อกาแฟสาหรับกลุ่ม
ผู้บริโภคตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้าไปใช้บริการจากร้านกาแฟทุกวันรองลงมาเป็นกลุ่มที่เข้าไปใช้บริการสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
ส่วนช่วงเวลาในการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาเช้าหลังตื่นนอน/ก่อนไปทางาน รองลงไป
เป็นช่วงเวลาบ่ายและช่วงเวลาทางานตอนเช้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าเมื่อใด (when
to buy)
2.4 กลุ่มผู้ บริโภคตัว อย่างที่ทาการศึ กษาจะตัด สินใจซื้อกาแฟจากร้ านแบล็คแคนยอนมากที่สุด
รองลงมาคือ ร้านสตาร์บัคส์ และยังมีอีกจานวนมากที่ชอบซื้อกาแฟมาชงดื่มเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการ
ตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้ากาแฟจากที่ไหน (where to purchase)
2.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อกาแฟด้วยเงินสดเนื่องจากราคากาแฟที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจะอยู่ที่
แก้วละไม่เกิน 25 บาท ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้ากาแฟโดยวิธีใด (How to purchase)
และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสินใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ; และมัทนี ยาสมมิ. 2545: 28)
3. จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญ
ในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด ประกอบด้วย ปัจจัยในเรื่องเมล็ดกาแฟที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพสูง
การใช้เครื่องเซรามิคมาเป็นภาชนะในการบรรจุกาแฟ การเอาใจใส่และบริการที่ดีแก่ลูกค้า และการได้รับสินค้าภายใน
10 นาที หลังสั่งซื้อ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ.
2541) ที่ว่าผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้าบริการความคิดสถานที่องค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์
(utility) มีคุณค่า (value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์ขายได้
4. จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความสาคัญในการตัดสินใจบริโภคกาแฟในระดับมีผลมากที่สุด ประกอบด้วย ปัจจัยในเรื่องการลดราคา การใช้
คูปองสะสมเพื่อแลกหรือลดราคา การแจกของแถม และการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้อง
กับข้อมูลเรื่องการส่งเสริมการขาย (การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ. 2548: ออนไลน์) ที่ว่าผู้ประกอบการอาจส่งเสริมการ
ขายด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดโปรโมชั่นแลกซื้อของที่ระลึกหรือในช่วงเทศกาลสาคัญ ๆ อาจนากาแฟบางรายการ
มาลดราคาเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้น หรือผู้ประกอบการอาจจัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อดึงผู้บริโภคให้
เข้าร้านบ่อยครั้งมากขึ้น และในเรื่องของการแจกของแถมยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร (พรสุรีย์ สีทอง. 2546) ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่
ให้ความคิดเห็นในด้านมีการโฆษณาในเรื่องความรู้ของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ การจัดซุ้มที่โดดเด่นเป็นเหตุจูงใจให้
ซื้อและมีของแถมเวลาซื้อยกแพค
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสาคัญ
เกี่ยวกับการบริโภคกาแฟเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
ทาให้ธุรกิจการกาแฟเติบโตได้มากยิ่งขึ้น และขยายวงกว้างของกิจการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เอกสารอ้างอิง
ณัฐสตางค์ ทัศบุตร. (2555). พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 3 กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา.
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดารา ทีปะปาล. (2542). พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer Behavior. เอกสารคาสอน. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์น
การพิมพ์.
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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
การศึกษาวิจั ยเรื่อง “การศึกษาความพึ งพอใจในการใชบริการร านกาแฟสตารบัคสของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร” การวิจัยนั้นเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากร
เชน เพศอายุระดับการศึกษารายไดสวนตัว ปจจัยในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคสในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2559 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ปการศึกษาระดับ ปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนอยู 10,001-20,000 บาท ผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมบริโภคกาแฟในเฉลี่ย1แกว/วัน สวนใหญจะเขาใชบริการ
ในชวงเชาและบายของวันโดยรานกาแฟที่ผูบริโภคสวนใหญชอบมากที่สุด คือ การตกแตงรานแบบสมัยใหม ในสวน
ของเครื่องดื่มที่นิยมมากที่สุด คือ Café Latte โดยสวนมากนิยมดื่มรอน และรสชาติที่นิยมดื่มจะเปนรสชาติเขมขน
ผูบริโภคสวนใหญเห็นวา สิ่งที่ไดรับจาการบริโภคกาแฟ คือ การลดอาการงวงนอนและเพิ่มความสดชื่น สําหรับธุรกิจที่
เหมาะสมมากที่สุดสําหรับรานกาแฟในความเห็นของผูบริโภคสวนมาก คือ เบเกอรรี่รานกาแฟนั้น ถือเปนอีกที่หนึ่ง
รองจากบ านหรื อสถานที่ทํ างาน นั บไดวา เป นที่ พัก ผอ นสํ าหรั บคอกาแฟเลยก็วา ได เพราะดว ยทํา เลที่ตั้ งและการ
ตกแตงรานของรานกาแฟสวนมากนั้นไมเพียงเพื่อขายสินคา แตเพื่อใหผูบริโภคนั้นไดพักผอนอยางสบายใจในสถานที่
ที่โปรงโลงสบายเหมาะสําหรับการพักผอนอยางมาก
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากสภาพเศรษฐกิจ สัง คมเปลี่ ยนแปลงไปอย างรวดเร็ วจากอดีต สูป จ จุบั น ทํ าใหเ กิด การขยายตั วของ
เศรษฐกิจและเกิดการแขงขันในสังคมที่สูงขึ้นคนสวนใหญในสังคมจึงใหความสําคัญและทุมเทเวลาทั้งหมดในแตละ
วันไปกับการทํางานเพื่อจะใชทุกวินาทีใหเกิดประโยชนมากที่สุดคนสวนมากจึงมักไมมีเวลาที่จะรับประทานอาหาร
และพักผอนและในสถานการณที่เรงรีบนั้นเองผูบริโภคสวนใหญจึงหันไปใชบริการรานที่มีที่ใหพักผอนและรับประทาน
อาหารวาง จากความกดดันทางดานเวลา (Time Pressures) นั่นเองจึงสงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคของผูคน
ทั่วไปอยางชัดเจน มีงานวิจัยหลายชิ้นรายงานวาผูริโภคปจจุบัน ตองการเวลาวางมากกวาเงินทองเสียอีก เนื่องจากมี
การพักผอนสบายๆ นอยลงกวาในอดีต ดังนั้นหากมีสถานที่ที่สามารถใชเปนที่พักผอนและรับประทานอาหารไดดวย
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ก็จะเปนทางเลือกแรกสําหรับผูที่มีเวลาวางนอยและตองการพักผอนปจจุบันธุรกิจกาแฟเปนธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง
ผูประกอบการขนาดยอมมีก ารปรับปรุงธุรกิจ ของตัวเอง รวมทั้งมีผูประกอบการรายใหมเขามาอีกเปนจํ านวนมาก
ถึงแมกาแฟจะเปนเครื่องดื่มที่มีจําหนายและเปนที่รูจักในประเทศไทยมาเปนเวลานาน แตลักษณะความนิยมและ
พฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากชาวตางประเทศในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา
ตลาดผลิตภัณฑกาแฟมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทยจากไดกลาววามูลคาผลิตภัณฑกาแฟ
ในป พ.ศ. 2548 เทากับ 21,000 ลานบาท ซึ่งเปนปริมาณที่เติบโตมากกวา 100 เปอรเซ็นต นับจากป พ.ศ. 2545 และ
มีอัตราขยายตัวรอยละ 10 โดยแยกเปนกาแฟสําเร็จรูป 9,300 ลานบาท กาแฟกระปอง 7,000 ลานบาท และราน
กาแฟพรีเมี่ยม 4,700 ลานบาท ตามลําดับ Voicetv.co.th ทําการสํารวจความนิยมของรานกาแฟสดจาก “นักดื่ม
คอกาแฟ” ในหมูผูชมวอยซทีวี ตั้งแตวันที่ 11 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 โดยมีตัวเลือกคือ บานไร, อเมซอน,
วาวี, สตารบัคส และดอยคํา ซึ่งมีผูรวมโหวตทั้งสิ้น 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”
พรอมเสิรฟกาแฟคุณภาพยอดเยี่ยม และบรรยากาศสบายๆ สามารถนั่งพักผอน จนไดครองอันดับ 1 จากคอกาแฟ
ซึ่งสตารบัคส เปนผูนําการดําเนินธุรกิจกาแฟและมีความเชี่ยวชาญดานกาแฟในระดับโลกปจจุบันมีรานสตารบัคสคอ
ฟฟกวา 6,000แหงทั่วโลก ทั้งในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก สําหรับ “สตารบัคสคอฟฟ” ในประเทศไทยไดเปดตัวครัง้ แรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ที่ หางเซ็นทรัล
ชิดลม ปจจุบันมีรานกาแฟสตารบัคส ในประเทศไทยอยู 169 สาขา เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น
และการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นดวยผลิตภัณฑของสตารบัคส ประกอบดวย ประเภทกาแฟผสมและไมผสมมากกวา 30
ชนิด ประเภทเครื่ องดื่ม ปรุง สด กาแฟ ชา ทั้ง รอ นและเย็น ประเภทผลิ ตภัณฑเ ครื่ องตมกาแฟ Starbucks Barista
ถวยกาแฟ ช็อกโกแลต และอื่นๆ ประเภทขนมอบ แซนวิช และสลัด ประเภทสื่อบันเทิง (รายละเอียด อานลอมกรอบ
Starbucks Entertainment) ประเภทสินคาระดับตลาดโลกไดแก เครื่องดื่ม “Starbucks Frappuccino” ในขวดแกว
“Discoveries Coffee Drink” เฉพาะในประเทศญี่ปุนและไตหวัน และอื่นๆ อีกมากมาย ประเภทบัตรสตารบัคส สามารถ
เติม เงิ นได ซึ่ง ในประเทศไทยก็ มีบ ริการแลว นอกจากนั้ นสตาร บัค สยั งเป นเจาของและให บริ การสิน คา แบรนด เนม
ตอไปนี้ แบรนด Starbucks Entertainment แบรนด Starbucks Hear Music ชา Tazo น้ําดื่มบริสุทธิ์ Ethos แบรนด
Seattle’s Best Coffee และ แบรนด Torrefazione Italia Coffee จากเหตุผลดังกลาวนั้นเอง จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษา ปจจัยในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส และความพึงพอใจโดยรวมของลูกคาที่มาใชบริการรานกาแฟ
สตารบัคส เพื่อที่จะนําผลการวิจัยที่ไดรับจากการศึกษาไปวางแผนและปรับแผนกลยุท ธการดําเนินงานเพื่อรองรั บ
ความตองการของผูบริโภคและแขงขันในตลาดได
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฏีการตัดสินใจ เพื่อใช
เปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
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แนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต อดุลย จาตุรงคกุล (22543: 254-255) ไดกลาววา การดํารงชีวิตของ
มนุ ษ ย จ ะรวมกั น เปน กลุ ม แต ละกลุ มจะมี ก ฎเกณฑ ที่ ทุ กคนในกลุม พึ ง ถื อ ปฏิ บั ติ พ ฤติก รรมของแต ละคนในกลุ ม
จึงเปนไปในทํานองเดียวกัน ไมเพียงแตเทานั้น เมื่อกลุมสังกัดชนชั้นทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมของบุคคลใน
วัฒนธรรมเดียวกัน ก็จะมีรูปแบบที่เรียกวา “ทํานองเดียวกัน” เชนกัน บุคคลซึ่งเปนสมาชิกของกลุมชนชั้นทางสังคม
และวัฒนธรรมจะพัฒ นาแบบแผนของการดํา รงชี พหรื อใชชีวิ ต ตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโ ภคขึ้นมาเพื่ อใช
ในสังคมแบบหรือแบบแผนดังกลาว เราเรียกวา แบบการใชชีวิต (Lifestyle) สุปญญา ไชยชาญ (2543: 132-133)
กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส
2. ทําใหธุรกิจรานกาแฟนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในธุรกิจได
สมมติฐานของการวิจัย
ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันทําใหความพึงพอใจในการ
บริโภคตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาชาวไทยที่มาเลือกใช
บริการรานกาแฟสตารบัคส จากการการสํารวจเบื้องตน โดยเฉพาะวันจันทรถึงวันเสารพบวาลูกคาที่มาใชบริการสวน
ใหญเปนชาวไทยประมาณ 70% (จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่รานกาแฟสตารบัคส)
กลุมตัว อยางที่ใชใ นการวิ จัย ไดแก ลูกคาชาวไทยที่มาเลือกใชบริก ารรา นกาแฟสตาร บัคส ทั้งหมด
300 คนผูวิจัยจึงคํานวณกลุมตัวอยางดวยวิธีการของ ครอนบาช (Cronbach)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ชในการเก็บ รวบรวมขอมู ลไดแกแบบสอบถาม ซึ่ง ประกอบดวย 3 ตอน ได แก ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตาร
บัคส และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส เปนคําถามแบบ
ปลายปด (Close-ended response question)
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองสมบูรณแลวผูวิจัยจะใชคาสถิติพื้นฐานไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส
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กรณีศึกษา ลูกคาที่เขามาใชบริการรานกาแฟสตารบัคส จํานวน 300 คน โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด คิด
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของ
แบบสอบถาม ซึ่งสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปจากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 300 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 48.00 และเพศชาย จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 52.00 ชวงอายุต่ํากวาหรือ
เทากับ 20 ป จํานวน 10คน คิดเปนรอยละ 3.33 และชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.67 ชวงอายุ
ตั้งแต 31-40 ป จํานวน 111คน คิดเปนรอยละ 37.00 ชวงอายุตั้งแต 41-50 ปจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 24.00
และชวงอายุตั้งแต 51 ป ขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.00 เปนผูมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 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 มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ
19.00 มี รายไดตอ เดือนตั้งแต 10,001-20,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเป นรอยละ 43.67 และมีรายไดตอเดือ น
ตั้งแต 20,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 37.33
แรงจูง ใจที่มี ผลต อการใช บริก ารรา นกาแฟสตาร บัค ส โดยรวมแรงจูง ใจที่ มีผลต อการใชบ ริก ารรา น
กาแฟสตารบัคสในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานแตละดานจะพบวา ทุกดานมีผลตอการใช
บริการรานกาแฟสตารบัคส อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานแรงจูงใจในการใช บริการราน
กาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉลี่ย = 19.64) ดานความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉลี่ย
= 32.92) แรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดานเหตุผลแรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัค ส
ดานเหตุลอยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานแตละดานจะพบวา โดยมากอยในระดับมาก คือ ความพึงพอใจใน
การเลือกใชบริ การร านกาแฟสตาร บัคส (คิดเปนค าเฉลี่ ย = 3.81) ความสะดวกในการเดินมาใชบ ริการรานกาแฟ
สตารบัค ส (คิด เป นคา เฉลี่ย = 4.06) ความพึงพอใจในแตละโปรโมชั่ นของร านกาแฟสตาร บัคส (คิดเปน คาเฉลี่ ย
= 4.03) ความรูสึกผอนคลายในการมาเลือกใชรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.78) และความพึงพอใจใน
บรรยากาศภายในรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.94) แรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดาน
สถานที่แรงจูงใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดานสถานที่อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานแตละ
ดานจะพบวา โดยมากอยูในระดับปานกลาง คือ ความรูสึกผอนคลายในการมาเลือกใชรานกาแฟสตารบัคส (คิดเปน
คาเฉลี่ ย = 3.78) และความพึง พอใจในบรรยากาศภายในรา นกาแฟสตารบั คส (คิด เปน คา เฉลี่ย = 3.94) ความ
พึงพอใจในการใชบริการดานอาหารและเครื่องดื่มของรานกาแฟสตารบัคส ความพึงพอใจในการใชบริการดานอาหาร
และเครื่ องดื่ มของรา นกาแฟสตาร บัค ส อยูในระดั บปานกลาง เมื่อ พิจารณารายดา นแต ละด านจะพบวา โดยมาก
อยูในระดับปานกลาง คือ ความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส ดานอาหารและเครื่องดื่มอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา รสชาติของอาหาร (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.15) รสชาติของเครื่องดื่ม (คิดเปน
คาเฉลี่ย = 3.35) ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม (คิดเปนรอยละ = 2.97) ความสดใหมของอาหารและ
เครื่องดื่ม (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.38) ความพึงพอใจในการใชบริการดานราคาของรานกาแฟสตารบัคส ความพึงพอใจ
ในการใชบ ริ ก ารด านราคาของร านกาแฟสตาร บัค ส อยู ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อ พิจ ารณารายแตละด านจะพบว า
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โดยมากอยูในระดับปานกลางคือ ความประทับใจเมื่อเทียบคาบริการ (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.21) ราคาเมื่อเทียบกับ
รานคูแขง (คิดเปนคาเฉลี่ย = 2.37) ความพึงพอใจในการใชบริการดานการบริการของรานกาแฟสตารบัคส ความ
พึงพอใจในการใชบริการดานการบริการของรานกาแฟสตารบัคส อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานแตละ
ดานจะพบวา โดยมากอยูในระดับปานกลาง คือ การตอนรับอยางเปนกันเอง (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.35) ความรวดเร็ว
ในการทําเครื่องดื่ม (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.90) การนําเสนอการขายสินคา (คิดเปนคาเฉลี่ย = 3.44) และการบริการ
และอัธยาศัยดีของพนักงาน (คิดเปนคาเฉลี่ย= 3.79)
ขอเสนอแนะ
จากการวิ จัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความพึ งพอใจในการใช บริ การรา นกาแฟสตาร บั คส ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ทําใหทราบวาทางรานควรพิจารณาในเรื่องของราคา เพราะกลุมลูกคาสวนใหญเปนผูมีรายไดอยูใน
ระหวาง 10,000-20,000 บาท เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มกลุมลูกคาและทางรานควรมีการเพิ่มการจัดชวงโปรโมชั่น
ใหมความถี่มากยิ่งขึ้น ชวยเพิ่มในการขยายกลุมลูกคาและมีการโปรโมทราน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสตารบัคส
เอกสารอางอิง
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NBUS040: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
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
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ t-test และ F test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 7 ด้าน ตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ด้าน
กระบวนการ (ค่าเฉลี่ย = 4.20) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย = 4.10) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.03) ด้าน
ราคา (ค่าเฉลี่ย = 4.02) ด้านส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.95) และด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.86)
2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่พักบน
เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชายหญิงที่มีระดับรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่
พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทสาคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของหลายประเทศทั่ ว โลก
องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้มองการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก ยังครองความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยการเติบโตสูงสุด โดยอาเซียนเติบโตเป็น อันดับสองใน
ภูมิภาคนี้ด้วย
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงร้อย
ละ 1.06 ในขณะที่ ค นไทย มี ก ารท่ อ งเที่ ยวในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.79 ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศขยายตัว ส่งผลให้ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.4 ล้าน
ล้านบาท
โดยอัตราการเข้าพักของสถานพักแรมในประเทศไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราการเข้าพัก 1 ใน 3
ของสถานพักแรมในภูมิภาค คือ ภาคตะวันออก และจังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักสูงสุด ได้แก่ จั งหวัดชลบุรี เนื่องจาก
เป็น จัง หวั ดชลบุ รีเ ป็น จัง หวั ดที่ ไม่ ไกลจากกรุง เทพฯ สามารถเดิน ทางไปเช้ า -เย็น กลั บได้สะดวก และยัง มีแ หล่ ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น เกาะล้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าเป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณแห่งหนึ่ง
ของประเทศและใกล้ กรุงเทพฯ มากที่สุด จึงทาให้จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะล้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มีมากถึง 8,000-20,000 คนต่อวัน เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ จานวนคนที่มาเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วงวันหยุดยาว
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้วิถชี ีวิตของคนเกาะล้านเปลี่ยนไป จากอดีตส่วนใหญ่เคยทาอาชีพการ
ประมง แต่ในปัจจุบันเกือบทุกครอบครัวได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภท ที่พัก เพื่อรองรับ
จานวนท่องเที่ยวที่มาพักบนเกาะล้านส่งผลให้ธุรกิจที่พัก เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันการ
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แข่งขันรุนแรงนักท่องเที่ยวมีอานาจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมีความคาดหวังว่าจะ
ได้รับการให้บริการในแบบเฉพาะที่ตนเองต้องการ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภท
ที่พัก ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเป้าหมาย ให้ได้รับความพอใจสูงสุด
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถครองใจลูกค้าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพ
การบริการให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการศึกษาจาเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 7P’s
ดังนั้น ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคัญ ต่อ การตั ด สิน ใจของนั กท่ องเที่ ย วที่ ใช้ บริ การที่ พัก บนเกาะล้ าน จั งหวัด ชลบุ รี เพื่ อเป็น ข้อ มูลให้ กั บ
ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงการให้บริการของโรงแรม และเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับจูงใจ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พัก
บนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้านสิ่งที่
ปรากฏทางกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
โดยสุ่มตัวอย่างในการศึกษาคานวณจากสูตร Yamane (1967) โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก
(Convenience Sampling) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 5% จากการคานวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จานวน 385 คน และทาการสารองอีก 15 คน
รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรมที่แสดงออกทางพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว
ในลักษณะ การรับใช้ การสร้างความประทับใจ และการตอบสนองความต้องการต่างๆ โดยมีผลตอบแทนเป็นค่าจ้าง
หรือ ค่าบริการ ตามจานวนเงินที่ตกลงกัน
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ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจัยสาคั ญที่ช่วยในการดาเนินธุรกิจด้าน
การตลาดให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ประกอบตัว 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) หมายถึง ที่พัก เช่น โรงแรม บ้านพัก บังกะโล เป็นต้น ที่ใช้สาหรับเป็น
ที่พักของนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ
2. ด้า นราคา (Price) หมายถึ ง มู ลค่ า ของการให้ บ ริ ก ารในรู ป ตั ว เงิ น มี ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของ
นักท่องเที่ยว
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง วิธีการนาสินค้าไปสู่มือของลูกค้า หากเป็นสินค้า
ที่จะขายไปหลายๆ แห่ง ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง สิ่งที่จะทาให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ
ที่พักและ เพื่อบอกลูกค้าถึงลักษณะการบริการของเรา เช่นโฆษณาทาง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้าย
โฆษณา อินเทอร์เนต (Internet) หรือการทากิจกรรม ที่ทาให้คนมาใช้บริการที่พักของเรา เช่น การทาการลดราคาค่า
ห้องพักในวันธรรมดา วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
5. ด้านบุคคล (People) หมายถึง ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานหรือการบริการให้ กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
นักท่องเที่ยวได้
6. ด้านสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ (Physical Evident) หมายถึง เป็นลักษณะการสร้างคุณภาพให้กับ
บริการให้มีภาพลักษณ์ที่ส่งผลทางบวกให้กับ บริการ หรืออาจรวมไปถึงการปรับปรุงด้านกายภาพต่างๆ ให้ดีขึ้นอีกด้วย
7. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ปัจจัยด้านกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการ โดย
จาเป็นต้องมีระเบียบข้อปฏิบัติที่ชัดเจน รวดเร็วตอบสนองความต้องการให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมืออาชีพ
การตัดสินใจใช้บริการ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใด สิ่ง
หนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด และตอบสนองความต้องการของ ตนเองให้มากที่สุด
นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ที่เดินทางจากถิ่นที่อยู่ของตนมายังเกาะล้าน เป็น
การมาชั่วคราว เพื่อมาพักผ่อน หรือทากิจกรรมอื่นๆ แต่มิใช่มาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลผู้ที่ดาเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการ
ดาเนินงาน และดาเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกาไร
ที่เกิดจากผลการดาเนินงานให้บริการด้านที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักบนเกาะล้าน
ที่พัก (accommodation) หมายถึง สถานที่ให้บริการพักอาศัยชั่วคราว อาจมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ไว้บริการ มีประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้ อาทิ โรงแรม บังกะโล บ้านพักตากอากาศ เกสเฮาส์ เป็นต้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญ
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พัก
บนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาในครั้งนี้ คือ การสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งโครงสร้าง
คาถามเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ส่ว นที่ 2 ค าถามที่ เกี่ ย วกั บ ปัจ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ความสาคัญ ต่ อกาตั ด สิน ใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ ด้านสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน
จังหวัดชลบุรี
ทาการปรับภาษาที่ใช้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงได้
การหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ หาความตรงเชิงเนื้อหา โดยนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วนาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try-out) กับประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะช้าง จังหวัดตราด ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อทดสอบ
ความน่ า เชื่อ ถื อ ของชุ ดค าถามในแบบสอบถามเพื่อ หาค่า สั ม ประสิ ทธิ์ อั ลฟาของคอนบรั ค (Cronbachs’ alpha
Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 443) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.952 ซึ่งอยู่ในระดับเชื่อถือได้ จึงนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามที่กาหนดไว้โดย
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสาคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ พั ก บนเกาะล้ า น จั ง หวั ด ชลบุ รี ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตาราและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนการค้นคว้า
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี
คิดเป็นร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตั้งแต่
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.3
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด รองลงมา คือ ด้านราคาอยู่ในระดับมาก และข้อที่น้อยที่สุด คือ ด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเ คราะห์ก ารเปรียบเทีย บส่ว นประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญ ต่อการตัด สินใจของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่ างกันมีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดตลาดที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัด
ชลบุรี ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศต่างกันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดตลาดที่มี
ความสาคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน ด้านราคาอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวใช้การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน เป็นอันดับ
แรก พบว่า เป็นด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีส่วนลด
พิเศษสาหรับการเข้าพักในวันธรรมดา อา-พฤ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรสิฐ อินต๊ะ (2551: 26)
กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการตลาด คือ วิธีการติดต่อบอกข่าวสารเดี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภคทราบรวมทั้ งเป็นกิจกรรมที่
ไปกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลให้เป็นกิจกรรมไปกระตุ้นความต้องการให้เกิดความ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตฤณ พริ้งประเสริฐ (2554) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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การใช้บริการที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์ บริเวณถนนข้าวสาร แต่นอกจากนี้ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงผลที่ขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ เชฏฐินี เชี่ยวนาวิน (2553) ลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการคานึงถึงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของสถานพักแรมประเภทรีสอร์ทระดับราคาสูงที่แต่งต่างกัน พบว่า ในส่วนของปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจัยอับดับท้ายสุด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวการเลือก
ประเภทของที่พักลักษณะที่ไม่ใช่บังกะโล หรือ ห้องพัก เช่น รีสอร์ทขนาดใหญ่ โดยมีจุดประสงค์หลักเน้นด้านราคา
ระดับสูง จึงทาให้มีผลขัดแย้งกับผลวิจัย แต่การมอบส่วนลดก็ยังมีระดับความสาคัญในระดับมากเหมือนเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ ง ความสะอาดของห้ อ งพั ก และสถานที่ ตั้ ง ของที่ พั ก
เหมาะสม ดังนั้น ผู้ให้บริการควรที่จะรักษาระดับมาตรฐานด้านความสะอาดของห้อ งพักและภาพรวมของทั้งโรงแรม
ทางโรงแรมควรมอบให้แผนกดูแลเรื่องความสะอาด เอาใจใส่ในทุกๆ ขั้นตอนการทาความสะอาด ทั้งความสะอาดใน
ส่วนของชุดเครื่องนอน พื้นที่ภายในห้อง ในห้องน้า และระเบียง โดยเน้นในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
2. ธุรกิจที่พักควรมีข้อมูลและรายละเอียดของที่พักที่ครบถ้วน และมีความทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกใช้บริการจากข้อมูลที่ได้รับจากทางที่พัก ดังนั้นแหล่งข้อมูลจึงเป็นสิ่งสาคัญอีกหนึ่งสิ่งที่
ควรทาให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้สะดวกรวดเร็ว และมีความน่าสนใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อการทาธุรกิจที่พักเฉพาะกลุ่มคนจีน
2. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่ามอเตอร์ไซต์รายวัน บน
เกาะล้าน จ.ชลบุรี
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NBUS041: ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติก รรมการซื้อสินคา โอทอปผา นเว็บ ไซตไทย
ตําบลดอทคอม
THE MARKETINGFACTOR WHICH AFFECTING CONSUMERS TO BUY OTOP AT
WWW.THAITAMBON.COM
LAN QIYAN 1 ดร.สาธนีย แซชิ่น 2
1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
2
อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอปผาน
เว็บไซตไทยตําบลดอทคอมในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด จํานวน 400 คน จําแนกตามเพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติ
ที่ใชประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการบรรยายขอมูลสถิติไคสแควร ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน สวนประสม
ทางตลาดด านผลิ ตภั ณฑ ด านราคา ด านสงเสริมการตลาดมี ผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอป ผา นเว็บ ไซตไ ทย
ตําบลดอทคอม
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอป, 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) ตั้งแตป พ.ศ. 2544 และดําเนินการอยางเปน
รูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับประเทศในสวนกลางและคณะกรรมการระดับ
ภูมิภาค เปน การสรางเศรษฐกิจ ฐานรากใหเข มแข็ งโดยรัฐบาลสนับสนุนชว ยเหลือด านความรู เทคโนโลยีทุน การ
บริหารจัดการ เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนไปสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
เมืองไทย ในป พ.ศ. 2554 ไดพัฒนาขึ้นอยางมากเนื่องมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป กลาซื้อ
สินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเขาตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจมากมาย
สงผลใหระบบชําระเงินออนไลนของไทยพัฒนาความสามารถมากขึ้น
ความสํ า คั ญของการวิ จั ย คื อ เพื่ อ เป น ข อ มู ลพื้ น ฐานในการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง เว็ ป ไซตข ายสิ น ค า ทาง
ออนไลนใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากที่สุด และเพื่อเปนแนวทางของผูประกอบการในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดเว็บไซตสามารถนําผลการศึกษาของการวิจัยนี้นําไปใชในการวางแผนตลาด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคในโอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอมจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งป จ จั ย ทางการตลาด กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า ของผู บ ริ โ ภค
โอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนือ้ หาไดแกผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
กลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใชใ นการศึ กษาครั้ งนี้ คือ ผู ที่เคยซื้ อสิน คา ผานเว็ บไซตไ ทยตํ าบลดอทคอม โดยใช กลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
1. เปรี ยบเที ยบปจ จัย สว นบุค คลและป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่มีผลต อพฤติ กรรมการซื้ อ
สินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
2. ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1. สามารถนําขอมูลไปวางแผนธุรกิจทางตลาดออนไลน
2. สามารถนําขอมูลไปปรับปรุงกลยุทธทางตลาดออนไลน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึ กษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอปผา น
เว็บไซตไทยตําบลดอทคอมปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอ
เดือนปจจัยทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน
ปจจัยทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ชองทางการจัดจํา หนาย
- การสงเสริมการตลาด

พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น คา โทอป
ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
- ความถี่
- ประเภทสินคาที่ซื้อ
- คาใชจายในการซื้อ
- จํานวนที่ซื้อ
- วัตถุประสงคที่ซื้อ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเดินการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด เ ลื อ กวิ ธี ก ารโดยการเก็ บ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสอบถามแบ ง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
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ส ว นที่ 1 ลั ก ษณะประชากรศาสตร ข องผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ อาชี พ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน
สวนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอมของลูกคา
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสงเสริมการตลาด
มีการนําแบบสอบถามไปทดสอบโดยไครสแควร
ประชากร คือ ผู ที่ซื้อ สิน คา ผานเว็ บไซตไ ทยตําบลดอทคอม ซึ่ งไม ทราบจํานวนที่แ นนอน กลุ ม
ตัวอยางกําหนดใชตารางของ Taro yamane ไดตัวอยางเทากับ 385 สํารอง 15 ตัวอยาง ไดเทากับ 400 ตัวอยาง
การวิเคราะหทางสถิติ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistic) ซึ่ ง ได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน พบว า ประชากรที่ศึกษาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.3 มี
อายุ 21-25 ป รอยละ 36.0 มีระดับการศึกษาเปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 47.8 มีสถานภาพสมรส
เปนสถานภาพสมรสโสด คิดเปนรอยละ 62.3 มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทาเทา 15000 บาท คิดเปนรอยละ 25.0 มี
พนักงานบริษัทเอกชน 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
ดานราคา
ดานสงเสริมการตลาด

3.272
3.251
3.005
3.176

.325
.228
.533
.363

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3. ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือนผลิตภัณฑ ดาน
ราคา และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาโอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
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อภิปรายผล
ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู โ บริ โ ภคที่ ม าเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ในเว็ บ ไซต ไ ทยตํ า บลดอทคอมมี
ลักษณะดังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-25 ป มีระดับการศึกษาเปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีสถานภาพ
สมรสเป น สถานภาพสมรสโสด มี รายได ต อ เดื อ นต่ํ า กว า หรื อ เท า เท า 15000 บาท ซึ่ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พิชยารั กษ มณีเ ลอเลิ ศ (2553) ศึ กษา ปจ จัย ที่มี ผลตอ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค าและบริ การของผูบ ริโ ภคผา นระบบ
ออนไลน ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เปน เพศหญิ ง มี ระดับการศึกษาเป นปริญญาตรีหรื อเที ยบเทา มี พนัก งาน
บริษัทเอกชน
ปจจัยดานราคาที่มีระดับความสําคัญมากไดสอดคลองกับปจ จัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยใน
การซื้อสินคาและบริการทางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค สวนใหญใหความสําคัญ
ตอ ราคาของสิน คา และบริ การ รูป แบบสิน คา และบริ การที่ แสดงบนเว็ป ไซต ความปลอดภั ยในการชํา ระค าบริก าร
ระยะเวลาที่ใชในการสั่งซื้อสินคาแตละครั้ง การรับประกันสินคา ความหลากหลายในตัวสินคา และความสะดวกใน
การใชบริการ (ทวีวรรณ นอยน้ําคํา. 2551)
ปจจัยสวนบุคคลมีความสําพันธกับปจจัยทางการตลาด ยกเวนปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนไมมี
ความสําพั นธกับปจ จัยทางการตลาดทุ กดาน สอดคลองกับการศึก ษาพฤติก รรมผูบริ โภคกับการตัดสินใจซื้อสินค า
ผานระบบอิ นเตอรเน็ ตในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวา ปจ จัยดา นประชากรที่แตกตางกันมีผลตอ พฤติก รรมการซื้ อ
สินคาผานระบบอินเตอรเน็ตไมแตกตางกัน (บุณฑริกา นันทิพงศ และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ. 2555)
สําหรับปจจัยสวนประสมทางตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอ
การซื้อสินคาโอทอป ผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของผูวิจัย
1. ผูประกอบการควรจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหดีขึ้น
2. จัดทําโฆษณาใหประชาชนรูจักมากขึ้น
3. พัฒนาระบบตางๆ ใหดีขึ้น เชน ระบบการจายเงิน ระบบขนสง เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ กษาจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เกี่ย วกั บ การซื้ อ ขายสิ นค า และบริ ก ารทางอิน เทอร เ น็ ต เพื่ อ ให
ผูประกอบการปรับปรุงระบบตางๆ ใหดีขึ้น
2. ควรศึกษา ความพึงพอใจของผูที่มาซื้อสินคาโอทอปผานเว็บไซตไทยตําบลดอทคอมเพื่อศึกษาผู
ที่มาใชบริการนั้นมีความพึงพอใจอยางไรในการใหบริการของเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม
เอกสารอางอิง
ทวีวรรณ นอยน้ําคํา. (2551). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยในการซื้อสินคาและบริการทางการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส.
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NBUS042: ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในเขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
FACTORSAFFECTINGON CHINESE TOURISTS’BEHAVIOR USING THAI MASSAGE IN
PATHUMWAN DISTRICT, BANGKOK
GAN XUE YAN1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีน ประชากรที่
ใช้คือ นักท่องเที่ยวจีนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Chi-Square
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เพื่อมาท่องเที่ยวและพักอยู่ในประเทศไทย 1-7 วัน
ส่วนใหญ่ไม่เคยมี ประสบการณ์ในการใช้บริการนวดแผนไทยมาก่อน และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ต/
ข่าวสารท่องเที่ยวแนะนา วัตถุประสงค์ในการนวดเพื่อสุขภาพ และเลือกรูปแบบการนวดน้ามัน ส่วนใหญ่มาใช้บริการ
นวดตัวมากที่สุดเหตุผลในการเข้ารับบริการเพื่อผ่อนคลายหรือคลายเครียด ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ 18:01-20:00 น.
ใช้บริการนวดแผนไทยตามวันที่สะดวกหรือแล้วแต่โอกาส และจะกลับมาใช้บริการนวดแผนไทยอีกในอนาคต ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวจีนเหล่านี้จะแนะนาต่อให้คนรู้จักได้มาลองใช้บริการนวดแผนไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดั บการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการนวดแผนไทย มีเพียงภูมิลาเนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดพบว่า ด้านสถานที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การนวดแผนไทย หมายความว่า การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบาบัดการป้องกันโรคการส่งเสริม
สุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีการกด การคลึง การดึง การดัด การบีบ การประคบการอบหรือวิธีการอื่นตาม
ศิลปะการนวดไทยหรือการใช้ยาตามกฎหมายว่าด้วยยาทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยหลักและวิธีการนวดแผน
ไทยเป็นวิชาที่มีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์การนวดที่ใช้รูปแบบการนวดหลากหลายวิธีการแตกต่ างกัน ซึ่งในแต่ละ
วิธีก็จะยึดถือเอาโครงสร้างตามแนวพลังเส้น 10 และเส้นบริวารอีก 72,000 เส้นเป็นพื้นฐานเหมือนๆ กัน การนวดแผน
ไทยก่อให้เกิดประโยชน์ตามองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 2) ด้านการ
ป้องกันโรค 3) ด้านการรักษา และ 4) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการนวดแผนไทยนั้นมีคุณค่าต่อการพึ่งพาตนเองเป็น
อย่างมากสามารถบรรเทาโรคและอาการปวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ข้อ
ติดขัด กระตุ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้น จึงทาให้การนวดแผนไทยได้รับความนิยมจากคนไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับสุขภาพ จึงนิยมมาใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อรักษา
สุขภาพของตนเองรวมทั้งเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ (จีรวัตณ์เดชบุญ . 2551) (http://4821408539.
blogspot.com/) การนวดแบบไทยไม่สามารถสืบค้นประวัติการเริ่มกาเนิดอย่างจริงจังได้ เนื่องจากคนสมัยก่อนไม่ได้
มีการบันทึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐานแน่นอน ฉะนั้นคงจะได้แต่ประมาณการจากหลักฐานเท่าที่มีอยู่ ซึ่งเข้าใจว่าการ
นวดคงมีมานานมากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้าไป เพราะพื้นฐานการนวดนั้นมาจากการใช้มือ กด คลา ลูบ
ไปตามร่างกายเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ที่จะมีแบบ
แผนเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นการนวดของไทยเรานั้น เริ่มตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยาที่มีบันทึกไว้ว่า การแพทย์แผนไทยนั้น
อยู่ในยุคเฟื่องฟูและรุ่งเรืองที่สุดมีการตรวจสอบตาราต่างๆ มีการตั้งกรมหมอนวด และยังมีกรมหมอตา กรมหมอเด็ก
ขึ้น ชาวบ้านนิยมการรักษาแบบไทยกันมาก และการนวดแผนไทยก็เป็นหัวใจสาคัญชิ้นหนึ่งในการบาบัดรักษาที่
ควบคู่ไปกับสมุนไพรในสมัยนั้นยังมีการแต่งตาราการนวดไว้อย่างเป็นแบบแผน และมี การเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบด้วยสาหรับในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยานั้น ในสมัยศรีวิชัย ละโว้ ขอมหรือแม้แต่สมัยสุโขทัยก็มีการนวดแผนไทย
เกิดขึ้นแล้วเพราะมีบันทึกของการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นในสมัยต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีความเจริญมาเป็นลาดับ แต่มา
รุ่งเรืองที่สุดในยุคกรุงศรีอยุธยา เมื่อมียุคที่รุ่งเรืองที่สุดก็ต้องมียุคที่ตกต่าลงไปเป็นธรรมดาหลังจากสมัยกรุงศรีอยุธยา
มาข้ามมาถึงกรุงธนบุรีมีสงครามเกิดขึ้นตาราการแพทย์ต่างๆได้ถูกเผาทาลายไปเป็นจานวนมากรวมทั้งตาราการนวด
แผนไทยนี้ ด้ ว ยแม้ ก ระนั้ น ก็ ยั ง มี ก ารพยายามจะรั ก ษาการแพทย์ ไ ทยเอาไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนมาเข้ า สู่ ส มั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ที่การเมืองเริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลงไป จึงมีการรวบรวมความรู้ในด้านต่างๆ กันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใน
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สมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการจัดรวบรวมความรู้ทางการแพทย์แผนไทยไว้ที่วัดโพธิ์มีการสลักความรู้และปั้นหุ่นฤๅษีดัดตน
เป็นจานวนมากเก็บรักษาไว้ เพื่อให้ประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้ ซึ่งก็นับว่าเป็นการปลุกวิชาการแพทย์แผนไทย
ขึ้นมาอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่4ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อกับชาวตะวันตกมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกันและมีการนาการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาใช้ การแพทย์แผนไทยจึงเริ่มเสื่อมความนิยมลงไป เปลี่ยนมาใช้ยา
เม็ด ยาฉีด แทนการใช้สมุนไพรเหมือนเมื่อก่อน การนวดแผนไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน แต่การนวดแผนไทย
ยังคงมีการใช้สืบต่อมาเรื่อยๆ โดยไม่มีการขาดตอนแม้ว่าจะไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาเหมือนเมื่อก่อนก็ตาม หมอนวดไทย
ที่มีฝีมือยังคงมีอยู่ในทุกสมัยโดยเฉพาะในรัชกาลที่ 5 และ6 มีหมอนวดที่มีความสามารถอยู่มากและได้มีการสืบทอด
ความรู้กันต่อมาแต่เป็นที่น่าเสียดายที่การถ่ายทอดวิชานั้นไม่ได้กว้างขวางเท่าไรนัก มักจะสอนกันในหมู่เครื อญาติ
หรือผู้ที่สนใจจริงๆ เท่านั้น และเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวไม่ได้มีตาราไว้เป็นหลักฐานฉะนั้นความสามารถเฉพาะตัว
ของการนวดไทยจึ งสู ญหายไปพร้อ มๆ กับ การจากไปของหมอนวดนั้ นๆ วิช าการนวดไทยจึ งไม่ค่ อ ยแพร่ หลาย
เท่าที่ควรการนวดแผนไทยเท่าที่มีอยูใ่ นปัจจุบันนี้เป็นการสืบทอดวิชาที่เหลืออยู่ ซึ่งจะมีมากน้อยเท่าใดนั้นคงจะต้องมี
การปรับปรุงและศึกษาค้นคว้ากันอีกต่อไป เพื่อให้การนวดแผนไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอีกครั้งแม้กระนั้นการนวดไทย
ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีของดีอยู่มาก ยังสามารถบาบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและช่วยส่งเสริมสุขภาพได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันดูเหมือนว่าการนวดแผนไทยจะเริ่มเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครั้งและไม่ใช่แต่เฉพาะประชาชน
ชาวไทยเท่ า นั้ น คนทั่ ว โลกที่ รู้ จั ก การนวดไทยก็ ใ ห้ ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ เช่ น กั น
(ภาสกร ทรงศรี . 2550)
(http://www.gened.chula.ac.th/chulawisdom/group6/tech-pop2.html)
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในเขต
ปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและผู้ที่ก้าวมาสู่ธุรกิจในด้านนี้ได้มีการเตรียมพัฒนา
ศักยภาพของตนเองรวมทั้งพนักงานนวดให้สามารถรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาให้บริการนวด
แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวสร้างจุดแข็งในการบริการด้านนวดแผน
ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อขยายต่อยอดธุรกิจนาได้เข้าสู่ประเทศและทาให้การนวดแผนไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถานบริการนวดแผนไทยที่มีผลทาให้นักท่องเที่ยวจีน
ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารนวดแผนไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในเขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
การนวดแผนไทย หมายถึ ง ศาสตร์ ม หั ศ จรรย์ โดยมู ลเหตุ ส าคั ญ มาจากสภาพแวดล้ อ มและวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมของคนไทยรวมถึงพฤติกรรมต่างๆในชีวติ ประจาวันของผู้คนในสมัย กระบวนการดูแลสุขภาพและรักษาโรค
ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กระปรี้กระเปร่า แก้เคล็ดขัดยอก ลดการอักเสบลดการติดขัดของกล้ามเนื้ อเอ็นและข้อต่อโดย
อาศัยการสัมผัสอย่างมีศิลปะมีหลักการระหว่างผู้ให้บริการและรับบริการการนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและ
จิตใจ นักท่องเที่ยวจีนหมายถึงนักท่องเที่ยวประเทศจีนอยู่ในประเทศไทยและพักในประเทศไทยอย่างต่า1วัน สามารถ

การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพประจาปี 2560

348

24 มีนาคม 2560

สื่อสารภาษาอังกฤษได้และเคยเข้าใช้บริก ารนวดแผนไทยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ปัจจัยในการให้บริการ
หนวดแผนไทยหมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญในการให้บริการได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service)
2. ราคา (Price)
3. สถานที่ตั้ง (Place)
4. พนักงานผู้ให้บริการ (Service Provider)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวจีน
- เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทย
-บริการสินค้าและการบริการ
-ราคา
-สถานที่ตั้ง
-พนักงานผู้ให้บริการ
-บุคลากร

พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย
ของนักท่องเที่ยวจีนในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
-ความถี่ในการใช้บริการ
-ค่าใช้จ่ายต่อครัง้
-ประเภทการใช้บริการ
-ช่วงเวลาผู้บริโภคทีมาใช้บริการ

ภาพประกอบ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในวิธีการศึกษาวิจยั เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนมาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิจัยเชิงสารวจ(Survey Research) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตปทุมวัน
กรุง เทพมหานคร เนื่อ งจากผู้วิ จัย ไม่ท ราบจ านวนประชากรในที่แ น่น อนจึงได้ก าหนวดของกลุ่ม ตัว อย่ างในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วยสูตรการคานวณแบบไม่ทราบจานวน โดยใช้มากลุ่มตัวอย่าง400คน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล โดยจั ด จ าลั บ ดั บ เนื้ อ หาแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ ว นได้ แ ก่ ส่ ว นที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การเดิน ทางมาเที่ย วเขตปทุม วัน ของผู้ บริ โภค วั ตถุ ประสงค์ ในการมาท่อ งเที่ย วใช้บ ริก ารนวดแผนไทย ส่ วนที่ 2
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยโดยสร้างขึ้นเพื่อวัดพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบไปด้วยคาถามต่างๆ อาทิ เช่น
ประเภทของการนวดแผนไทย ช่วงวันและเวลาที่เข้ารับบริการนวดแผนไทย จานวนราคาที่เข้ารับบริการเหตุผลที่ใช้
บริการนวดแผนไทยและแหล่งรับข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Chick list)ส่วนที่3แบบสอบถามที่
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้นวดแผนไทยโดยแบ่งเป็น5ระดับตามแบบลิเคอร์ (Likert’s Scales)
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Coefficion) โดยทา
การTry-out กับตัวอย่างจานวน30 ตัวอย่างได้ค่า Cronbach of Alpha เท่ากับ0.815
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentile) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics)
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้สถิติ Chi-Square
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตอบแบบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 267 คน มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท พฤติกรรมการเที่ยวส่วนใหญ่มา
กับทัวร์นาเที่ยว โดยมาใช้บริการนวดแผนไทย ระยะเวลาในการพักอาศัยระหว่าง7 วันถึง15วัน ส่วนใหญ่มาใช้บริการ
นวดแผนไทย เลือกใช้นวดตัวมากกว่า เพื่อสุขภาพ
ระยะเวลาในการใช้การบริการส่วนใหญ่ คือช่วงเวลา 18.01-20.00 น. จานวน 251 คน นักท่องเที่ยวจีนที่
ใช้บริการนวดแผนไทยตามวันที่สะดวกหรือแล้วแต่โอกาสและจะกลับมาใช้บริการนวดแผนไทยอีกในอนาคต
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คือเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการนวดแผนไทย มีเพียงภูมิลาเนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดพบว่า ด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยประสมทางพฤติกรรมการใช้นวดแผนไทยเพาระมีค่าสถิติไคสแควร์น้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและ
ยอมรับสมมติฐานรอง
ตาราง 1 แสดงความแตกต่างเพศกับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อพฤติกรรมใช้บริการ
นวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในด้านความถี่ในการใช้บริการใช้บริการ
เพศ

ความถีใ่ นการใช้บริการ
ไม่เคยใช้
1-2 ครั้งต่อ 2 ครั้งแต่ครั้ง ขึ้น
อาทิตย์
ไปต่อเดือน
ชาย
72.9
24.8
24.8
97
33
3
หญิง
149
108
10
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รวม

X2

p-value

100
133
267

X 2 =1.999**

p-value=.004
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ตาราง 2 แสดงความตกต่างระหว่างอายุกับความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อพฤติกรรมใช้
บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีน ในด้านความถี่ในการใช้บริการ
ความถีใ่ นการใช้บริการ
อายุ
ไม่เคยใช้
1-2 ครั้งต่อ 2 ครั้งแต่ครั้ง
อาทิตย์
ขึ้นไปต่อเดือน
ระหว่าง
39.0
61.0
0.0
20-29 ปี
23
36
0
ระหว่าง
70.2
25.2
4.0
30-39ปี
170
61
11
ระหว่าง
53.1
44.9
2.0
40-49 ปี
52
44
2
ตั้งแต่
100.0
0.0
0.0
50ปีขึ้นไป
1
0
0
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

รวม

X2 .

p-value

100
59
100
242
100
98
100
1

X 2 =33.870**

p-value=.000

ตาราง 3 แสดงถึงความแตกต่างระดับการศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อ
พฤติกรรมใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีน ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ค่าใช้จา่ ยต่อครั้ง
ระดับ
100-200 201-300 301-400 401-500 500 บาท
การศึกษา
บาท
บาท
บาท
บาท
ขึน้ ไป
ต่ากว่า
0.0
88.2
11.8
0.0
0.0
ปริญญาตรี
0
15
2
0
0
ปริญญาตรี
0.0
78.5
16.5
3.9
1.1
0
223
47
11
3
ปริญญาโท
2.0
69.7
27.3
1.0
0.0
หรือสูงกว่า
2
69
27
1
0
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รวม
100
17
100
284
100
99

X2

p-value

X2

p-value
=.045

=15.82*
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ตาราง 4 แสดงความแตกต่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อ
พฤติกรรมใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในด้านความถี่ในการใช้บริการ
รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน

ความถีใ่ นการใช้บริการ
ไม่เคยใช้

1-2ครั้งต่อ 2ครั้งแต่ครั้งขึ้น
อาทิตย์
ไปต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000
0.0
100.0
0.0
บาท
0
5
0
10,00193.3
6.7
0.0
20,000 บาท
14
1
0
20,00162.0
33.3
4.7
30,000บาท
106
57
8
30,00162.1
35.1
2.8
40,000 บาท
108
61
5
40,00148.5
51.5
0.0
50,000บาท
16
17
0
สูงกว่า50,000 100.0
0.0
0.0
บาท
2
0
0
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X2

p-value

X 2 =22.675*

p-value =.012

รวม
100.0
5
100.0
15
100.0
171
100.0
174
100.0
33
100.0
2

ตาราง 5 แสดงความแตกต่างด้านสถานที่ตั้งของความคิดเห็นต่อปัจจัยในการให้บริการตลาดนวดแผนไทยต่อ
พฤติกรรมใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวจีนในค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ค่าใช้จา่ ยต่อครั้ง
ปัจจัย
100-200 201-300 301-400 401-500 500 บาท
สถานที่ตั้ง
บาท
บาท
บาท
บาท
ขึ้นไป
ต่า
6.3
81.1
6.3
6.3
0.0
1
13
1
1
0
ปาน
0.0
75.4
18.2
4.8
1.6
กลาง
0
95
23
6
2
สูง
0.4
77.1
20.2
1.9
0.4
1
199
52
5
1
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

รวม

X2

p-value

100
16
100
126
100
258

X2

p-value
=.025

=17.526*
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อภิปรายผล
จากการบริการนวดแผนไทยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยมีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 0.04, 0.00, 0.45, 0.12 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หรือ 0.05
หมายความว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการนวดแผนไทยในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ปัจจัยเพศอายุมีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยมีความสาคัญระดับสูงคือส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงกว่าส่วนใหญ่มาใช้บริการนวดแผนไทยอายุระหว่าง30-39 ปี ไม่เคยมาใช้บริการนวดแผนไทยสถานภาพแต่งงาน
แล้วส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีระดับรายได้เท่ากับสอดคล้องกับงานวิจัยของมาริน (Marin. 2011) ที่
ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนหลังจากใช้บริการนวดแผนไทยในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยใช้
วิจัยการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากกลุ่มตัวอย่ างจานวน 375
ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวจีนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กลุ่มอายุของนักท่องเที่ยวจีนอยู่ระหว่าง
19–35 ปี สถานภาพแต่งงานแล้วส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีระดับรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนเท่ากัน ใน
ประเทศโดยนักท่องเที่ยวจีนรู้จักนวดแผนไทยจากเพื่อนและญาติมากที่สุดจานวนครั้งที่นักท่องเที่ยวจีนเคยนวดแผน
ไทยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า2ครั้งโดยมีวัตถุประสงค์ในการนวดแผนไทยนวดเพื่อการผ่อนคลายความเครียด
ปัจจัยรายได้ต่อเดือนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยมีความสาคัญระดับสูงรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท เลือกใช้ประเภทนวดตัวเพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับวิจัยของ อัญชุ คงตั้งสมบุญ
(2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน เน้นการวิเคราะห์
ส่วนประสมทางการตลาดจากกลุ่มตัวอย่าง150คน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้บริการนวดตัวและสาเหตุในการ
มาใช้บริการคือการนวดเพื่อสุขภาพ เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 201-300 บาท ความถี่ในการใช้
บริการไม่แน่นอนช่วงเวลามารับบริการ คือ 18.01-20.00 น. ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงในการรับบริการกลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความสาคัญของปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ประเด็นการศึกษาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการนวดแผนไทยและควรทาการวิจัยในโอกาสต่อไปเช่น
คุณภาพการบริการในธุรกิจการนวดแผนไทยต้นทุนในการบริหารจัด การธุรกิจการนวดแผนไทยซึ่งนักวิจัยสามารถ
เจาะลึกเฉพาะในกิจการนวดแผนไทยและการทาวิจัยกับนักท่องเที่ยวจีนในเขตพื้นที่อื่นๆ เช่น เมืองพัทยาจังหวัด
เชียงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอื่นๆ
ปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวจีนให้บริการนวดแผนไทยควรมีการพัฒนาบุคลากรนวดที่ได้ มาตรฐานสามารถ
รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเพราะนักท่องเที่ยวจีนนั้นจะให้ความสาคัญกับวิธีการและ
กระบวนการนวดพร้อมทั้งบุคคลากรในการนวดเป็นอันดับต้นๆบุคลากรในการนวดและขั้นตอนในการนวดเป็นปัจจัย
ที่สาคัญมากที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาใช้บริการอีกหรือไม่
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NBUS043: ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา 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
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ท่องเทีย่ วที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวจีน จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จานวน 400
ราย โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้วิธีการเปรียบเทียบรายคู่
ด้วย LSD
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาว
จีน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน
คาสาคัญ: ปัจจัยการตัดสินใจท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวชาวจีน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

355

24 มีนาคม 2560

Abstract
This research aims to study opinion levels on marketing mix factors influencing travel decisionmaking 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อมวลมนุษย์ชาติที่ปรารถนาการเดินทางท่องไปในโลกกว้าง
ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน มีพัฒนาการมายาวนานกลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าถึงร้อยละ 9
ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติของโลก (ข่าวสารการท่องเที่ยวออนไลน์. 2555)
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นมาอย่างยิ่งต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการจ้างงาน การ
กระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจการท่องเที่ ยวและประชาชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมมา
แห่งหนึ่ง คือ เมืองพัทยาเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น สาเหตุ สาคั ญ ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย สาคั ญ ในการตั ด สิ น ใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ณ สถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เพื่อนาผลจาก
การวิจัยที่ได้นี้ไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน และพัฒนาทาง
แผนกการตลาดทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวจีน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่สาคัญต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี เนื่องจากไม่
สามารถทราบจานวนที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจัง หวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ใช้การ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยคานวณจากสูตร Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2548: 48) โดยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จานวน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงสารอง 15 คน รวมเป็น 400 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข อง
นักท่องเที่ยวชาวจีน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสูงสุด
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

การตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- สถานที่
- การส่งเสริมทางการตลาด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในด้านส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามที่ออกแบบโดยสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนจานวน
5 ข้ อ ประกอบด้ ว ย ค าถามเกี่ ย วกั บ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ น สถานที่ โ ดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามจะต้องเลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว เท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความคิดเห็นต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดลักษณะคาถามเป็นแบบ
ประเมินค่า (rating scale) 5ระดับ คือ
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5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะทาการศึกษา จานวน 30 คน
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
3. ทาการประมวลผลวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีของ Cronbach
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ
0.804
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรีใช้ค่าร้อยละ (percentage)
3. การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การทดสอบสมมติ ฐาน โดยการวิเ คราะห์ค วามสัม พันธ์ ระหว่า งคุณ ลักษณะส่ วนบุ คคลของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวจีน กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้สถิติ ดังนี้
4.1 t-test independent ในการเปรียบเทียบตัวแปรสองกลุ่ม
4.2 F test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA Analysis) ในกรณีที่
พบความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ Last Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 30-39 ปี มี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ 8,001 หยวน ขึ้นไป
2. ผลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวขาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
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
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
รวม

.

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.3985
3.3765
3.4185
3.4175
3.4027

.41343
.57548
.50715
.35171
.46194

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

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

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
F
P-value

อาชีพ
F
P-value

รายได้ต่อเดือน
F
P-value

T

P-value

F

P-value

ผลิตภัณฑ์

.462

.644

1.774

.133

1.549

.201

.976

.420

.420

.794

ราคา

1.649

.100

.708

.587

1.101

.348

3.612**

.007

.001

สถานที่

-2.629**

.009

3.873**

.004

3.217*

.023

3.572**

.007

5.107*
*
.499

การส่งเสริม
ทาง
การตลาด

-1.660

.098

1.036

.388

1.516

.210

2.565*

.038

2.329

.056

.736

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ตัวแปรเพศที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสถานที่ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
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สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ตัวแปรด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสถานที่ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่ างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมา
ท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ตัวแปรด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสถานที่ ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสิน ใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ตัวแปรด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเมือง
พัท ยาจั ง หวัด ชลบุ รี อ ย่า งมี นัย สาคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 ในด้ านราคา ด้า นสถานที่ และด้ า นการส่ง เสริม ทาง
การตลาด ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ตัวแปรด้านรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านราคา ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน
อภิปรายผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 30-39 ปี
มีการศึกษาอยู่ในการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้ต่อเดือน 8001 หยวน ขึ้นไป
ผลการศึกษาปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวขาวจีนที่มี
ความแตกต่างกันในเรื่องประชากนศาสตร์ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้
1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เพศ สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ วงศ์เป็ง (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป พบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ส่วนใหญ่ที่
ตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเพศชาย
อายุ สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อของบุคคลย่อมเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่มีอยู่โดยส่วนหนึ่งมา
จากปัจจัยด้านจิตวิทยาที่สะสมตามประสบการณ์ที่มากขึ้นและกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
(2540: 130)
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ระดับการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย เสมา (2552) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวชายหาดพัทยาและบางแสนพบว่านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ชายหาดพัทยาและบางแสนส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี
อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ จันทร์คล้าย (2552) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสนพบว่านักท่องเที่ยวมาท่ องเที่ยวที่บางแสนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเนื่องจากพนักงานบริษัทมีกิจกรรมไปเที่ยวเยอะ
รายได้ต่อเดือน สอดคล้องกับ (เสาวลักษณ์ ปโกฎิประภา. 2548: 26) ที่ว่าผู้บริโภคแต่ละคน
ย่อมมีรสนิยมที่ต่างกันผู้ที่มีรายได้สูงและผู้ที่มีรายได้ต่าย่อมมีรสนิยมในการเลือกบริโภคสินค้าที่ต่างกันผู้ที่มีรายได้สูง
ย่อมมีรสนิยมในการเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาแพง
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านสถานที่ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) สอดคล้องกับความหมายของผลิตภัณฑ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ. 2544: 69-70) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึง
จะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา (Price) สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านราคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณ. 2544: 69-70) ที่
กล่าวว่าต้องคานึงถึง 1) การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภั ณฑ์นั้น 2) ต้นทุนสินค้า
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมาะสมในการกาหนดราคา 3) การแข่งขันว่าคู่แข่งมีการกาหนดราคาเป็นเช่นไร
4) ปัจจัยอื่นๆ เช่น ค่านิยม แฟชั่น เป็นต้น
ด้านสถานที่ (Place) สอดคล้องกับการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ. 2544: 69-70) ที่ประกอบไปด้วย 1) ช่องทางการจัดจาหน่าย 2) การกระจายตัวสินค้า
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ. 2544: 69-70) ที่กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาดมีหน้าที่หลักสาคัญ ประกอบด้วย 1) ประการแรก
เพื่อเป็นการแจ้งบอกหรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้รับรู้ว่าขณะนี้ผู้ให้บริการมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
วางจาหน่ายในตลาดแล้วและลูกค้าสามารถซื้อหรือใช้บริการเพื่อสนองความต้องการได้ ณ ที่ใดบ้าง 2) ประการที่สอง
เพื่อเป็นการชักชวนหรือโน้มน้าวจิตใจให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์โดยแจ้งบอกส่วนดีส่วนเด่นของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในภาพรวมสาหรับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี โดยด้านประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ควรพิจารณาปรับปรุง
ในเรื่องความสดและสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มเป็นอันดับแรก เนื่องจากได้รับความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวน้อย
ที่สุด โดยอาจจัดความสดและสะอาดของอาหารให้ดีที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในด้านอาหาร
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ด้านราคา ในภาพรวม นักท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ควรให้ความสาคัญโดยการ
กาหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับปริมาณ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มการดูแลเอาใจ
ใส่ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการเดินทางและเกิดความคิดเห็นมากขึ้น
ด้านสถานที่ ในภาพรวม นักท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ควรพิจารณาด้านธรรมชาติ สูง
อากาศบริสุทธิ์ เนื่องจากได้รับความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดในภาพรวมนักท่ องเที่ยวที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ควรเร่ ง
ปรับปรุงด้านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักง่าย เพื่อเกิดความสนใจมาท่องเที่ยวด้วย การตลาด
ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วมากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ทาการศึกษาปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว
2. ทาการศึกษากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่น เนื่องจากจะทาให้ทราบข้อมูล ความต้องการและ
ความคิดเห็นของนัก ท่องเที่ย วในจั งหวั ดชลบุรี เพื่อใช้เป็ นข้อ มูลในการเสริ มสร้า ง พั ฒนาและเพิ่มพู นศัก ยภาพ
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 ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนได้ จานวน 400 คน ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นเป็นวิธีการทาการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล มีสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เพื่อ
ใช้หาค่าความสัมพันธ์
จากผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด นครปฐมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 โดยมีความคิดเห็นที่ต่อผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มากที่สุด คือ ด้านการรับรู้ปัญหา ผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ในจังหวัดนครปฐมกับ
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
คาสาคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันรถยนต์เป็นสิ่งที่จาเป็นและได้รับความนิยมต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์อย่างมาก โดยทาหน้าที่
เป็นพาหนะ ให้ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง และขนส่งสินค้า ทาให้มีปริมาณการเพิ่มจานวนของ
รถยนต์ขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายรถคันแรกของรัฐบาล การดาวน์ราคาต่าผ่อนนานขึ้น
ทาให้สามารถซื้อรถยนต์ในราคาที่สามารถซื้อได้ อีกทั้งยังมีการซื้อรถยนต์มือสองที่มีจานวนเพิ่มขึ้น เป็นต้น การผลิต
รถยนต์เพื่อจาหน่ายในประเทศเดือนมิถุนายน 2559 ผลิตได้ 75,858 คัน เท่ากับร้ อยละ 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: ออนไลน์)
ขณะเดียวกันเมื่อใช้รถยนต์เป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ มีการหมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา หรือรถยนต์รุ่นใหม่ที่ระยะเวลาประกันหมดลงและเกิดความบกพร่องของอุปกรณ์ความ
เสียหายอย่างผิดปกติจากการผลิตสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ่อมได้ สาหรับผู้ใช้รถยนต์ การตรวจสอบและ
ซ่อมบารุงเป็นสิ่งที่สาคัญ และการไปใช้สถานที่บริการจึงเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น อาจเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการของ
ผู้ผลิต เช่น เดิมหรือใช้บริการจากอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปแทนเพื่อให้รถยนต์นามาใช้ปกติพร้อมกับได้รับความคุ้มค่า คุ้มราคา
ที่สุด ดังนั้น ปัจจัยส่วนประสมต่างๆ ในการจัดจาหน่ายอะไหล่รถยนต์ จึงเป็นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคอะไหล่รถยนต์ได้ จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีศูนย์บริการอะไหล่รถยนต์และผู้ประกอบการ
อะไหล่รถยนต์จานวนมาก ทาให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถตัดสินใจเพื่อเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์จากศูนย์บริการที่เหมาะสม
ที่สุดในมุมมองของราคา คุณภาพ และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ได้อะไหล่รถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ว่าธุรกิจจาหน่ายอะไหล่รถยนต์จึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ผู้ศึกษาจึงเห็นความสาคัญของการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยศูนย์บริการอะไหล่รถยนต์จะนาข้อมูลที่ได้มาการวางแผนการตลาด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอะไหล่รถยนต์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

364

24 มีนาคม 2560

บริการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดสาหรับผู้บริโภคและเป็นข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจศู นย์บริการอะไหล่
รถยนต์ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
นิยามศัพท์เฉพาะ
อะไหล่รถยนต์ หมายถึง ชิ้นส่วนประกอบภายในรถยนต์ที่ประกอบกันขึ้นในแต่ละระบบเพื่อทาให้รถยนต์
สามารถวิ่งได้
ศูนย์บริการ หมายถึง ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม เพื่อขอเปิด
ดาเนินการจาหน่ายอะไหล่รถยนต์และซ่อมรถยนต์
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการค้นหาการซื้อ การใช้การประเมินผลและการใช้จ่าย
ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) หมายถึง 7P’s ศูนย์อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด บุคคล กายภาพ
และการนาเสนอ กระบวนการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและต้องการกลับมาใช้บริการอีก
ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดรวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น มีการส่งสินค้าให้
มีสถานที่จอดรถไว้บริการ การมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถคอยให้คาแนะนาแก่ลูกค้า รวมถึงระยะเวลาในการ
จัดส่งอะไหล่ให้แก่ลูกค้า
ราคา (Price) หมายถึง ราคาขายอะไหล่รถยนต์ที่กาหนดโดยร้านขายอะไหล่ ซึ่งกรณีถ้าไม่ใช่อะไหล่แท้
อาจจะมีการกาหนดจากราคาทุนบวกด้วยอัตรากาไรที่ต้องการ แต่ถ้าเป็นอะไหล่แท้ จะกาหนดจากสมุดราคาที่ได้จาก
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หักด้วยเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ให้กับลูกค้าแต่ละราย
ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง วิธีการจาหน่ายอะไหล่รถยนต์ซึ่งจะเป็นการขายตรงให้แก่ลูกค้า
เท่านั้นโดยลูกค้าอาจจะเข้ามาซื้อเองหรืออาจจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อ
การส่งเสริมการตลาด (Promotions) หมายถึง การให้ส่วนลด คูปองชิงรางวัล หรือการให้ของขวัญประจาปี
ต่างๆ สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิก
บุคคล (People) หมายถึง หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิด
ริเริ่ม สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
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กายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence/and Presentation) หมายถึง เป็นแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ทางกายภาพแลการนาเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพ
และรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
กระบวนการ (Process) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการที่ให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาแนวคิดและผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดยเป็น
กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม แสดงเป็นแนวคิดดังภาพประกอบ
ปั จจัยประสมทางการตลาด
สาหรั บธุรกิจบริการ (Service
Marketing Mix: 7P's)
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่อ งทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริ มทางการตลาด
5. บุคคล
6. กายภาพและการนาเสนอ
7. กระบวนการ

พฤติกรรมการเลือกซือ้
อะไหล่ รถยนต์ ของผู้บริ โภค
กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริ โภค ได้ แก่
1. การรับรู้ ปัญหา
2. การค้ นหาข้ อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซือ้
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยในจังหวัดนครปฐมที่บริโภคเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม
ที่ไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่จะทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
จังหวัดนครปฐม ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนได้ โดยใช้สูตร Cochran (1953) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ
95 ที่ระดับความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่าง 385 คน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจึงสารอง
ตัวอย่างไว้เท่ากับ 15 คน ดังนั้น เท่ากับ 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในการเก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด ซึ่งการเก็บตัวอย่างจะใช้วิธีตามความสะดวก จากผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
นครปฐมที่ใช้บริการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ
โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยคาถามจานวน
6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ซึ่งเป็นคาถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Multiple choices)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการนาเสนอ ด้านกระบวนการ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม ลักษณะการตอบจะเป็นการให้น้าหนักความสาคัญจากมากไปหาน้อยแบบ Likert scale กระบวนการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค [5] ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 4 เป็ น ข้ อ เสนอแนะซึ่ ง เป็ น ค าถามแบบปลายเปิ ด เป็ น การรวบรวมความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มีขั้นตอน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกาหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น
2. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากทฤษฎี เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทาความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื้อหา ให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางที่จะนามา
สร้างแบบสอบถาม
3. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
4. นาแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ
(อ.ที่ปรึกษา) พิจารณาตรวจสอบและขอคาแนะนาในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจน
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย
5. ทาการปรับปรุงแก้ไขและนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาการ
อนุมัติก่อนทาการแจกแบบสอบถาม
6. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) โดยการนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นั้นไป
ทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาใช้
สูตรของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2546) ที่ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.840 ซึ่งถือได้ว่า
อยู่ในระดับดี หมายถึง แบบสอบถามยอมรับได้สามารถนาไป
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7. ทาการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้ โดยการแจกแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์และแจกให้กับผู้บริโภคที่มาที่มาใช้บริการซื้ออะไหล่รถยนต์ตามที่ต่างๆ โดยตรง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสะดวก
ของผู้ตอบแบบสอบถามศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2559 เป็นการศึกษาเชิง
สารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยแหล่งในการรวบรมข้อมูลมีด้วยกัน 2 แหล่งใหญ่ๆ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง
1.2 นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปขอความร่วมมือกับร้านอะไหล่รถยนต์เพื่อร่วมแจก
แบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์และอธิบาย
วิธีตอบแบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มทาแบบสอบถามและทาการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าที่มีผู้รวบรวมไว้ ดังนี้
2.1 หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง
2.2 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1.1 การวิเคราะห์ตอนที่ 1 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ คือ ค่าแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 การวิเคราะห์ระดับความสาคัญ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อ
อะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่างๆ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่างๆ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 4 เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
2. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของ 2 ตัวที่เป็นอิสระกัน
ใช้ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพและการนาเสนอ ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านบุคคล ตามลาดับ
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม
อภิปรายผล
จากการศึกษาการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 เพศหญิง
จานวน 165 คน มีอายุตั้งแต่ 40-49 ปี จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีระดับการศึกษาต่ากว่ าปริญญาตรี
จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50
มีสถานะภาพสมรส จานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จานวน 195 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.75 ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่
รถยนต์ อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์
ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท
อะไหล่รถยนต์ ความเชื่อมั่นคุณภาพของอะไหล่รถยนต์ สินค้าและบริการมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อของอะไหล่รถยนต์
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางศึกษาของ พรสุดา ปานเกษม (2557) เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด สุชาดาการยาง พบว่า ปัจจัยทาง
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ตามลาดับ
ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญภาพเดียวเกี่ยวกับ มีราคาสินค้าแต่ละชิ้นเห็นชัดเจน ราคาสินค้ามี
ความเหมาะสมเป็นมาตรฐาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา
ของ มัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
กาแฟสดของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด
ในด้านราคา รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ และให้ความสาคัญน้อยที่สุด
ในด้านการส่งเสริมการตลาด
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ด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์
วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การมีส่วนลด การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ และแจกของแถม การจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับ
บัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฏม์ฐิญา มโนขัติ, มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง และธนายุส ธนธิติ
(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ของลูกค้าจากร้านประดับยนต์ใน
จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเกี่ยวกับใกล้บ้านหรือที่ทางาน เดินทางสะดวก
รวดเร็ว ให้บริการนอกสถานที่ ร้านอยู่ติดกับถนน และหาพบได้ง่าย สถานที่จอดรถภายในร้านที่จาหน่ายอะไหล่ยนต์
มีสาขาหลายแห่ง สามารถสั่งซื้อและจองคิวในการบริการได้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทาง
การศึกษาของ สุรกฤษฎ์ นาทธราดล (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
เมืองเชียงใหม่ ในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์มคี วามสาคัญในระดับที่มาก ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และการส่งเสริมทางการตลาด ตามลาดับ
ด้านกายภาพและการนาเสนอ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของการมีศนู ย์บริการมี
เครื่องมือและเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านอะไหล่
รถยนต์ บรรยากาศภายในและภายนอกร้านสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา Marketing Forum (2010)
พบว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กิจกรรมการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ผู้บริโภค การสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้บริโภคควรได้รับ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองเห็น
ก่อนได้รับการบริการ เช่น การบรรจุหีบห่อ การตกแต่งห้อง การจัดสวนในสปา ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการให้บริการ
ด้านบุคคล โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับพนักงานมีทักษะ ความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบริการงานซ่อมแบบครอบวงจร
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสออดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ พรสุดา ปานเกษม (2557) ได้ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศนู ย์บริการยางรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัด สุชาดาการยาง
พบว่ า ปั จจั ยทางการตลาด มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกใช้ศู นย์ บริ การยางรถยนต์ อั นดั บหนึ่ ง ได้ แก่ ด้ านผลิ ตภั ณฑ์
รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
ด้านกระบวนการ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการมีระบบงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน
มีกระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว มีความปลอดภัยของรถยนต์ขณะอยู่ในศูนย์บริการ ความถูกต้องในการให้บริการ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้ให้ความหมายด้านกระบวนการ
ให้บริการว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อ
มอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนามาใช้เสนอแนะได้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรให้ความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับชื่อเสียงของร้านที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
และได้รับความนิยมและให้เตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
2. ปัจจัยด้านราคา ควรมีราคาการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการ
ได้มากขึ้น
3. ปัจจัยด้านสถานที่ ควรให้ความสาคัญกับสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการ
และสภาพแวดล้อมความสะอาดของร้านอะไหล่ยนต์ มีสาขาหลายแห่งและสามารถสั่งซื้อและจองคิวในการบริการได้
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การมีส่วนลดในราคาที่ถูกกว่ารายครั้ง
5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความสาคัญกับการแต่งกายความสุภาพเรียบร้อยและความสะอาด
ของผู้ให้บริการ
6. ปัจจัยด้านกายภาพ ควรจั ดตกแต่งร้านให้มีความน่าสนใจ เปิดเพลงสร้างบรรยากาศเพื่อการ
ผ่อนคลาย
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ควรให้ความสาคัญด้านบริการเสริมให้กับผู้บริโภคเสมอ
8. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในพื้นที่ หรือกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคว่ามีความแตกต่างกับผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐมหรือไม่
เพื่อสามารถที่จะนาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่
9. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยอื่น ๆ อีก เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ และ
นามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป
10. ควรที่ จะมี ก ารศึ ก ษาเปรีย บเทีย บกั บศู น ย์ บริ ก ารอะไหล่ร ถยนต์ ป ระเภทเดี ย วกัน เพื่อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าแตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร และเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการดาเนินกิจการอย่างยั่งยืน
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NBUS045: ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขต
สายไหมกรุงเทพมหานคร
INFLUENCING FACTORS FOR AN APPICATION DOWNLOAD OF IPHONE USERS IN
SAIMAI DISTRICT, BANGKOK
LIANG JIA LIN 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ อวเกียรติ 2
1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
iPhoneในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ เ ฉลี่ยต่อ เดือน รุ่น และ
หน่วยความจาของเครื่อง iPhone เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมากโดยอุปกรณ์การสื่อสารที่ได้รับ
ความนิยม คือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่งสัดส่วนของยอดจาหน่ายโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ ท โฟนในปั จ จุ บั น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น อย่ า งมากเนื่ อ งจากระบบโทรศั พ ท์ พื้ น ฐานและเครื่ อ งเครื อ ข่ า ยระบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพประจาปี 2560

373

24 มีนาคม 2560

โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ตลอดจนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทั่วโลกมีการเชื่อมโยงกัน
อย่างทั่ว
แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ มือถือ iPhone มีบทบาทสาคัญเกี่ ยวกับการใช้ชีวิตประจาวันของทุกคนบุ คคล
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและใช้เวลาว่างเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหลายอย่างว่าจัดสรรเวลาอย่างไรในการใช้
โทรศัพท์มือถือ iPhone ในแต่ละชั่วโมงหรือแต่ละวันทุกเวลาในการทางาน เวลาส่วนบุคคล เวลาที่พัก และเวลาที่อยู่
กับครอบครัวอย่างมีระบบระเบียบก็จะทาให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ผลดีมากกว่าผลร้ายจึงเลือก
ผู้ ใ ช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เพราะผู้ ใ ช้ โทรศั พ ท์ มื อ iPhoneสามารถปรั บ ตั ว ได้ เ ร็ ว ต่ อ สภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มและเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาจึ ง เลื อ กผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ iPhone ในเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาวิจัย ครั้งนี้จะได้ประโยชน์มากมายสาหรับบุคคลเพื่อพัฒนาชีวิตการใช้เวลาที่ดีขึ้น
จึงทาให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถื อ iPhone
ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhoneในเขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถื อiPhone
ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของวัยทางานในเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกั บ
ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2552) ที่กล่าวว่าเป็นการยอมรับเทคโนโลยี และบุษรา ประกอบธรรม (2556) ที่ศึกษาการ
ยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดจน เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ทีก่ ล่าวว่าเป็นการยอมรับเทคโนโลยี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประขากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับรายได้
- อาชีพ
- รายได้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
- ความสะดวก
- บุคคลสาคัญ
-ความคุ้มค่าทางการเงิน
- ความเชื่อมั่นในคุณภาพ

การตั ด สิ น ใจที่ จ ะดาวน์
โ ห ล ด แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น
โทรศัพท์มือถือ iPhone

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
“แอพพลิเคชั่น” คือ ซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกระทาการบางอย่างได้ตามความต้องการ
ของเรา แอพพลิเคชั่นสาหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ ตบุคนั้น เรียกว่า “เดสก์ทอป แอพพลิเคชั่น
(Desktop Applications)” ส่ ว นแอพพลิ เ คชั่ นที่ ท างานบนเครื่ อ งอุป กรณ์ พ กพาทั้ ง หลาย เรี ย กว่ า “โมบายล์
แอพพลิเคชั่น (Mobile Applications)”
“ความสะดวก” คือ สะดวกรวดเร็วในการใช้งานและใช้งานได้โดยไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก
“ความคุ้มค่าทางการเงิน ” คือ การใช้แอพพลิเคชั่น ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่คุ้มค่าและเหมาะสม
“บุคคลสาคัญ” คือ ความคิดเห็นที่ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นมีอิทธิพลต่อในทางบวกต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ต้องการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น iPhone ใช้การคานวณประชากรแบบไม่ทราบ
คานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรแน่นอนที่ ระดับเชื่อมั่น95%ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 384
คนโดยสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนามาประยุกต์โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามลั กษณะของคาถาม
เป็นแบบ Check list จานวน 5 ข้อในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ส่ ว นของแบบสอบถามวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดาวน์ โหลด
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ความสะดวก บุคคลนัยสาคัญ ความคุ้มค่าทางการเงิน และความเชื่อมั่นในคุณภาพ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential
Statistics) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้ Chi-Square
มีการนาแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการ Try-out กับประชาชนที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับประชาชนที่ทาการศึกษาวิจัยจานวน 30 ชุด เพื่อทดสอบว่าคาถามแต่ละข้อ ในแบบสอบถาม
สามารถสื่อความหมายได้ ตรงตามที่ผู้วิจัยกาหนดไว้หรือไม่ปรากฏว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบราชเท่ากับ
0.803 มีค่ามากกว่า 0.70 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอบรับได้
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยพบว่าผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,100-20,000 บาท
ส่วนใหญ่มีใช้ iPhone5s ความจุ 32G เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 3G/4G มาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ค่าใช้จ่ายจ่าย
ตามนาทีที่ใช้งานจริงค่าใช้จ่ายต่อเดือนสาหรับการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone ส่วนใหญ่มี
201-400 บาท ผู้บริโภคตามช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่มี iPhone ทุกสัปดาห์ต้องการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความบันเทิง ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแต่ละครั้งส่วนใหญ่ฟรี
ตาราง 1 ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประเภทแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมากที่สุด

อาชีพ
เจ้าของธุรกิจ
อาชีพอิสระ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/
ข้าราชการ
พนักงาน
บริษัทเอกชน
อื่นๆ

ประเภทแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมากที่สุด
ความบันเทิง การทางาน การเรียน การทาธุรกิจ
31.3%
21.7%
36.1%
10.8%
(26)
(18)
(30)
(9)
39.3%
18%
24.6%
18%
(24)
(11)
(15)
(11)
36.2%
24.1%
32.8%
6.9%
(21)
(14)
(19)
(4)

48.7%
(75)
59.1%
(26)
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

18.8%
(29)
11.4%
(5)

20.8%
(32)
27.3%
(12)

11.7%
(18)
2.3%
(1)

p-value
=22.217 =.035
X2

รวม
100%
(83)
100%
(61)
100%
(58)
100%
(154)
100%
(44)
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ตาราง 2 ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรุ่น iPhone
รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน

รุ่นiPhone
iPhone5 iPhone5s iPhone6 iPhone6s

รวม

ต่ากว่าหรือ
เท่ากัน
15,000 บาท
15,10020,000 บาท
21,00040,000 บาท

26.6%
(29)

26.6%
(29)

32.1%
(35)

14.7%
(16)

100%
(109)

12.4%
(32)
12.1%
(4)

39.5%
(102)
24.2%
(8)

29.5%
(76)
42.4%
(14)

18.6%
(48)
21.2%
(7)

100%
(258)
100%
(33)

chisquare=17.236

p-value=.008

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
15,100-20,000 บาท
สาหรับพฤติกรรมการใช้รุ่นของโทรศัพท์มือถือ iPhone ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมากที่สุดคือรุ่น iPhone5s
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ
โทรศัพท์ iPhone ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีมีระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี
ส าหรั บ พฤติ ก รรมการดาวน์ โ หลดแอพพลิ เ คชั่ น มี ใ ช้ IPhone5s จ านวน 139 คน มี ใ ช้ ค วามจุ ข อง
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ 32G จ านวน 195 คน มี ใ ช้ 3G/4G จ านวน 244 คน มี จ่ า ยตามการใช้ ง านจริ ง จ านวน 140 คน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสาหรับการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone ส่วนใหญ่มี 201-400 บาท
จานวน 168 คน ช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่มี iPhone มีจานวน 187 คน ความถี่การดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ทุกสัปดาห์มีจานวน 235 คน ประเภทแอพพลิเคชั่นที่มีความถี่ของการดาวน์โหลดสูงส่วนใหญ่
มีความบันเทิงจานวน 172 คน ค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแต่ละครั้ง มีฟรี จานวน 186 คน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ระดั บ การสศึ ก ษา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น บุ ค คลนั ย ส าคั ญ อาชี พ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีพลต่อการดาวน์โหลแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
iPhone ในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครคนที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายูระหว่าง 21-30 ปี
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
15,100-20,000 บาท
ปั จ จั ย ที่ ร ะดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดาวน์ โหลดแอพพลิ เ คชั่ น ของ
โทรศัพท์มือถือ iPhone สอบคล้องกับแนวคิดของปรียาภัทร์ จีระศิลป์ (2554) ที่ได้ให้ความหมายว่าความจูงใจเป็น
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สภาพความรู้ สึก (Feeling) ของมนุ ษ ย์ที่ มี ค วามสุข ความอิ่ม เอมใจเมื่ อความต้ องการ (Wants) หรื อแรงจู ง ใจ
(Motivation) ของตนได้รับการตอบสนองตามจุดมุ่งหมาย (Goals)
ปัจจัยที่ความสะดวกทีม่ ีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone สอดคล้อง
กับแนวคิดของศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการชาระเงินผ่านระบบ
เว็บไซต์ (Web Payment) ของผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
ปัจจัยที่บุคคลนัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone และ
สอบคล้องกับแนวคิด KEAI (2557) ทีศ่ ึกษาพฤติกรรมการใช้ไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ของวัย
ทางานผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้พูดคุยติดต่อสื่อสาร
หรือนามาบันเทิง
ปัจจัยที่ความคุ้มค่าทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือiPhone
สอดคล้องกับแนวคิด TIM (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครความแตกต่างระหว่างความคุ้มค่าทางการเงินมีอิทธิพลต่อเจตนาที่จะดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone
ปัจจัยที่ความเชือ่ มั่นในคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone
สอบคล้ องกับ แนวคิ ด Heou huang (2556) ที่ ศึก ษาวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการยอมรั บการบริ การต่ างๆ ผ่า น
โทรศัพท์มือถือทั้งผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการและผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบว่าในด้านข้อมูลทั่วไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายูระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,100-20,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ระดั บ การสศึ ก ษา รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น บุ ค คลส าคั ญ อาชี พ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ประเด็นการศึกษาที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ iPhone
และควรท าการวิจัย ในโอกาสต่อไป เช่ น คุณ ภาพของแอพพลิเคชั่ น ค่ าใช้จ่ ายของแอพพลิ เคชั่น การลงทุ นของ
แอพพลิเคชั่น
การทาวิจัยกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ในเขตพื้นที่อื่นๆ เช่น เขตปทุมวัน
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NBUS046: ค่ า ใช้ จ่ า ยในการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาการจั ด การ
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
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8 ด้าน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมจากตัวอย่างทั้งหมด จานวน 96 คนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2558 แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่ า ตัวอย่า งที่ศึกษาจะมีค่ าใช้จ่ ายเพื่อ การศึก ษาต่อภาคการศึกษามากที่สุด ได้แ ก่
ค่าใช้ จ่ายด้านค่าอาหารและเครื่องดื่ม เฉลี่ยเท่ากับ 15,937.50 บาท รองลงมาด้านค่าที่พักอาศัยเฉลี่ยเท่ากับ
9,900.00 บาท น้อยที่สุดด้านกิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับ 1,153.60 บาท หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษามากที่สุด
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม) จานวนเงิน 62,425 บาทต่อภาคการศึกษา รองลงมา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จานวนเงิน 59,425 บาทต่อภาคการศึกษา และน้อยที่สุดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(ธุรกิจค้าปลีก) จานวนเงิน 12,000 บาทต่อภาคการศึกษา และข้อมูลทางการเงินและความต้องการให้ช่วยเหลือ
พบว่ า มี ปัญหาเรื่องเงิ นของครอบครั ว อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 48 คน คิดเป็น ร้อ ยละ 50 และต้องการให้
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ช่วยเหลือ เรื่องการให้ผ่อนชาระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.5
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทาให้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่
ของประชาชนต้องปรับเปลี่ยน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและระบบการ
สื่ อ สารที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ประชากรต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพที่ เ ปลี่ ย นไป ฉะนั้ น การพั ฒ นาก าลั ง คนโดย
กระบวนการศึกษาจึงนับว่าจาเป็นและสาคัญที่จะทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนสามารถดาเนิ น
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รัฐบาลได้กาหนดการพัฒนาคนเป็นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้าน
ต่างๆ ตลอดชีวิต และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ การศึกษาเป็นหัวใจสาคัญ ใน
การพัฒนาทุกประเทศมีการทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาความรู้ให้กับคนในประเทศ
ดังนั้นงบประมาณรายจ่ายเพื่อที่ใช้ในการศึกษาจึงถือเป็นเงินลงทุนอย่างหนึ่ง และนับว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาเป็น
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไม่รู้จักจบสิ้น และผู้ที่ได้รับผลตอบแทนควรจะต้องเป็นผู้รับภาระของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
เพือ่ การศึกษาเอาไว้ ผลตอบแทนการการศึกษาแบ่งเป็นผลตอบแทนโดยตรงและผลตอบแทนโดยอ้อม ผลตอบแทน
โดยตรงจะตกอยู่ที่ตัวของผู้ศึกษา ผลตอบแทนโดยอ้อมจะเกิดแก่สังคมและบุคคลส่วนรวมในประเทศ
ผู้วิจัยจึงศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่เพื่อให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อจะทราบ
ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงเพื่อการศึกษา และเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายเงิน อีกยังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารคณะรวมถึ งมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่คณะวิทยาการจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้
การผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนมีประสิ ทธิภาพและคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาประเทศ
สืบไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
นิยามศัพท์เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักศึกษาต้องใช้จ่ายระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระหว่างภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่เรียน ในคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 2,321 คน
ตัวอย่างจะใช้การกาหนดขนาดจากขนาดตามแนวคิดของ Yamane เมื่อกาหนดระดับความเชื่อมั่น
(Confidence Level) ร้อยละ 90 สามารถคานวณขนาดตัวอย่างได้จากสูตรต่อไปนี้

เมื่อ

n = ขนาดตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
e = ระดับความคลาดเคลื่อน
จากการคานวณขนาดตัวอย่าง เมื่อ N = 2,321 และ e = ร้อยละ 10 โดยได้ขนาดตัวอย่าง ดังนี้
= 95.9

96

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ขนาด 96 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เป็นวิธีที่ผู้วิจัยสามารถแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยใช้หลักสูตรเป็นชั้นภูมิ จานวน 8 ชั้นภูมิ
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ตาราง 1 ประชากรและตัวอย่าง
ชั้นภูมิที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชั้นภูมิ (หลักสูตร)
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
บริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรม)
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก)
เศรษฐศาสตร์
บัญชี
นิเทศศาสตร์
รวม
ที่มา: สานักงานส่งเสริมและงานทะเบียน วันที่ 11-05-59 (2/2558)

ขนาดชั้นภูมิ
564
284
281
514
20
139
316
203
2,321

ขนาดตัวอย่าง
23
12
12
21
1
6
13
8
96

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม
ทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิลาเนา ระดับชั้นปี การพักอาศัย การเดินทาง
มาเรียน การศึกษาบิดา การศึกษามารดา อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้บิดา และรายได้มารดา
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าตาราและเอกสารการสอน ค่าเครื่องแบบนักศึกษา กระเป๋า รองเท้า ค่าวัสดุและอุปกรณ์
การเรียน ค่าเดินทางเพื่อการศึกษา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นๆ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านการเงินและความต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ รายได้ที่
ได้จากผู้ปกครองค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน สภาพปัญหาทางการเงินของนักศึกษาและครอบครัว ความช่วยเหลือที่
นักศึกษาต้องการ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบข้อมูล เพื่อดูความถูกต้องสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถาม มาทาการลงรหัส (Coding) และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) เพื่ออธิบายลักษณะ
ของข้อมูลที่เก็บมาได้ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจง หรืออธิบายลักษณะของข้อมูล หรือตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Max) และค่าต่าสุด (Min)
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาข้ อ มู ลทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช พบว่า ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
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78.1 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน
61 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24 ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 พักอาศัยอยู่กับบิดา/มารดา จานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.1 เดินทางไปเรียนโดยรถจักรยานยนต์ จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 บิดา มารดามีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 อาชีพของบิดามารดาส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
และมีบิดามารดามีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท
การศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า ตัวอย่างที่ศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มาก
ที่สุด ได้แก่ ค่าใช่จ่ายด้านค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจานวนเงิน 1,5937.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ด้านค่าที่พัก
อาศัย เป็นจานวนเงิน 9,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.7 ด้านค่าธรรมเนียมเรียนการศึกษา เป็นจานวนเงิน 6,244.7
บาท คิดเป็นร้อยละ 13 ด้านค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นจานวนเงิน 5,345.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.2 ด้านค่า
เดินทางเพื่อการศึกษา เป็นจานวนเงิน 4,059.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 ด้านค่าตาราและเอกสารประกอบการเรียน
เป็นจานวนเงิน 2,196.4 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 ด้านค่าเครื่องแบบนักศึกษา กระเป๋าและรองเท้า เป็นจานวนเงิน
1,599.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ด้านค่าวัสดุและอุปกรณ์การเรียน เป็นจานวนเงิน 1,461.9 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.1
และด้านค่ากิจกรรม เป็นจานวนเงิน 1,153.6 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.4
การเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเปรียบเทียบจาแนกตามหลักสูตร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจะมี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามากที่สุด ได้แก่
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรม) เป็นจานวนเงิน 62,425 บาท รองลงมาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็น
จานวนเงิน 59,425 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 49,036.5 บาท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เป็นจานวนเงิน
43,213.3 หลักสูตรบัญชี เป็นจานวนเงิน 42,730.8 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เป็นจานวนเงิน
41,075 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นจานวนเงิน 40,936.8 บาท และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก) เป็น
จานวนเงิน 27,600 บาท
การศึกษาข้อมูลทางการเงินและความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ที่รับจากผู้ปกครอง
ต่ากว่า 8,000 บาท จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ72.9 รายได้เทียบกับค่าใช้จ่ายแต่ละพอดีกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน
จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ปัญหาปัญหาเรื่องเงินของครอบครัวมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 48
คน คิดเป็นร้อยละ 50 คน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการตามโครงการที่มหาวิทยาลัยมีการช่วยเหลือ โดย
นักศึกษาต้องการให้ช่ว ยเหลือมากที่สุด ได้แก่ ความช่วยเหลือเรื่องการให้ผ่อนชาระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษา จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5
อภิปรายผล
จากการศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามากที่สุด ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจ (การจัดการการโรงแรม) เป็นจานวนเงิน 62,425 บาท เทียบกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก)
เป็นจานวนเงิน 27,600 บาท ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากขณะที่อยู่ในคณะวิทยาการจัดการเหมือนกัน
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จากการศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช่จ่ายด้านค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจานวนเงิน 1,5937.5
บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจานวนเงิน 6,244.7 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 ผู้ศึกษาเห็นว่าหาก
นักศึกษาลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มลงได้ จะส่งผลทาให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อเทอมลดลง
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาใช้เพียงสถิติขนั้ พื้นฐานเปรียบเทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัว
แปร หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาด้วย
ค่า ใช้ จ่ ายในการศึ ก ษาของนั กศึ ก ษาที่ใ ช้ จ่า ยสูง สุ ด คื อ ค่ าอาหารและเครื่อ งดื่ม จึง ควรมี การศึก ษา
พฤติกรรมการใช้จ่าย การออมของนักศึกษา เพื่อและแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อไป
จากข้อมูลด้านการเงินและความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินของนักศึกษา ดังนั้นทางคณะ
หรือมหาวิทยาลัย ควรหาทางช่วยเหลือเรื่องการให้ผ่อนชาระค่าเล่าเรียน การเพิ่มจานวนทุนการศึกษา และการจัดหา
งานพิเศษเพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องทางการเงินของนักศึกษา และเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนของนักศึกษา
เอกสารอ้างอิง
นาถตยา ยี่พา, ปรางมาส ทรัพย์กระจ่าง ,พัชรี มณีรัตน์ และ ศิริพร คงรอด. (2552). การประมาณค่าใช้จ่ายของ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น ภาคเรี ย นที่ 2/2552.
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
แนวโน้มการใช้จ่ายของคนไทยในปัจจุบัน . (2559). URL, http:/www.nidapoll.nida.ac.th/main/ index.php/en/
2012-08-06-13-57-45/250-poll-37. สืบค้นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559.
มั ต ติ ก า บุ ญ เป็ ง . (2551). ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ จ่ า ยเงิ น ของนั ก ศึ ก ษาสายวิ ท ยาศาสตร์ และสาย
สั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ กรณี ศึก ษาคณะเศรษฐศาสตร์ แ ละคณะวิ ท ยาศาสตร์ .
งานวิจัยชั้นปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วิลาสินี บุญทวี. (2552). ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา และประสิทธิผลของหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์ฝึก
อาชีพ สวนลุมพินี. เชียงใหม่: สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค. เชียงใหม่: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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NBUS047: ปั จ จั ยที่สาคัญต่ อการตั ดสินใจซื้อเสื้อผ้า แฟชั่ นสาเร็จ รูป ค้า ส่งในย่า นประตูน้า
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
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่มาซื้อสินค้าในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้วิธีการ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วย LSD
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส้ า คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ส้ า เร็ จ รู ป ค้ า ส่ ง ในย่ า นประตู น้ า
กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 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
จ้าแนกตามอาชีพ ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง ส่วน
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องการจัดจ้าหน่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จ้าแนกตามรายได้
ค้าส้าคัญ: การตัดสินใจ, เสื้อผ้าแฟชั่น, 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 closedended 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในบรรดาปัจจัยสี่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มนับเป็นปัจจัยที่ส้าคัญปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีไว้
เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็น หรือแสงแดด ป้องกันการกระทบจากวัตถุอื่น และเพราะสาเหตุอื่น มนุษย์จึงเริ่มสวมใส่
เสื้อผ้า ปัจจุบัน เสื้อผ้าไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันสภาพอากาศและอันตรายที่จะเกิดกับผิวหนังของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังใส่เพื่อ
บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเจริญก้าวหน้าของผู้ผลิตและผู้สวมใส่ ไว้บ่งบอกชื่อสถานท้างาน โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ไว้ใส่เพื่อให้เข้ากับงาน กิจกรรม และสภาพแวดล้อม เสื้อผ้าที่ถูกออกแบบเพื่อการนั้นเรียกว่า เสื้อผ้าแฟชั่น
ซึ่งเสื้อผ้าประเภทนี้ ได้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัย มีให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีทั้งการ
ตัดเย็บตามร้านตัดเสื้อผ้าแบบเดียวหลายชุด มีการสั่งตัดเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการตัดเย็บจากดีไซน์เนอร์โดยตรง
ในตลาดกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าของประเทศไทย กลุ่มเสื้อผ้าของคนชนชั้นกลางและชนนั้นล่างนับว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง ซึ่งตลาดเสื้อผ้าของคนชนชั้นกลางและชนชั้นล่างจะมีแหล่งการค้าส้าคัญที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ย่าน
ประตูน้า โดยมีจ้านวนมากมายหลายร้านค้า และมีเสื้อผ้าที่หลากหลาย รวมไปถึงรูปแบบแฟชั่นต่างๆ ที่ออกแบบมา
ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด มีการท้าให้เสื้อผ้าของร้านตัวเองทันสมัย อยู่ตลอด การปรับปรุงรูปแบบการ
ตกแต่งร้าน จัดวางสินค้าให้สามารถเลือกหาได้ง่าย เพื่อจูงใจลูกค้าให้เข้ามาสนใจในร้านของตน เนื่องจากเป็นตลาดที่มี
การแข่งขันที่รุนแรง RED OCEAN มีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย มีรูปแบบสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนอง
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ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ทันสมัยนิยม รวมไปถึงได้มีการใช้เครื่องมือทางด้านราคาในการแข่งขันเพื่อดึงดูดใจ
ผู้บริโภคให้มากที่สุด และพฤติกรรมผู้บริโภคถือได้ว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มน้าสมัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้บริโภคที่มีความคิดเห็น
ต่อการตลาดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในย่านประตูน้าจะเป็นกลุ่มแรกที่ซื้อสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ในประเทศไทย
ที่ออกวางจ้าหน่าย แต่เสื้อผ้าแฟชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตามกระแสนิยมที่เปลี่ยนไปแต่ละฤดูกาล ดังนั้น กลุ่ม
ลูกค้าที่นิยมซื้อเสื้อผ้าค้าส่งในย่านประตูน้า ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อในปริมาณมาก เพื่อน้าไปจ้าหน่ายต่อ ทั้งไปขายต่อ
ในรูปแบบหน้าร้านของตัวเอง รวมไปถึงการจ้าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต จึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีบทบาทมาก
หากผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นค้าส่งในย่านประตูน้าสามารถดึงเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าประเภทนีไ้ ด้ ย่อมหมายถึงเป็นผลประกอบการที่ดีต่อธุรกิจของตน ด้วยสาเหตุที่ว่าประตูน้าเป็นแหล่งค้าส่งเสื้อผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปที่ส้าคัญของไทยและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้ดี ผู้วิจัยจึงสนในศึกษาถึง “ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะเป็นข้อมูลส้าคัญที่จะน้าไปศึกษาร้านค้าของผู้ค้าส่งย่านประตูน้า
และผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้ออย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ส้าเร็จรูปค้าส่งโดยจะเป็นข้อมูล
ส้าคัญที่จะน้าไปศึกษาร้านค้าของผู้ค้าส่งย่านประตูน้าซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรง การศึกษานี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการตลาด
อีกช่องทางหนึ่งในการแข่งขันธุรกิจเสื้อผ้าส้าเร็จรูปค้าส่งแฟชั่น ให้สามารถประกอบธุรกิจให้ประสบความส้าเร็จ และ
ใช้เป็นข้อมูลการขยายธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส้า คั ญ ที่ มี ผลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ส้า เร็ จ รู ป ค้ า ส่ ง ในย่ า นประตู น้ า
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้ากรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลทั่วไปที่มาซื้อสินค้าในย่านประตูน้า ทั้งในเดอะแพลทินั่ม
แฟชั่นมอลล์ ชิบูย่า และตามร้านเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้ าส่งต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน
ดังนั้น สามารถค้านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cocharn โดยก้าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ้านวน 384 คน และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามผู้วิจั ยจึงได้
ส้ารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีก 16 คน รวมเป็น 400 คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
เสื้อผ้า หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สวมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย
ทางร่างกาย ความสะดวกสบาย ความสุภาพ
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เสื้อผ้าแฟชั่น หมายถึง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคจ้านวนมากใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องมีกระแสน้า และมีทิศทางที่จะต้องท้าให้ผู้คนยอมรับและบริโภค เสื้อผ้าแฟชั่นผูกพันกับวิถี
ชีวิต (Lifestyle) ของผู้คนทุกระดับทั่วโลก 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
จากการทบทวนทฤษฎีที่ใช้ ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดสมมติฐานในการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
แต่ละตัว โดยน้ามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดการวิจัยที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

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

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งของลูกค้า
ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสม
ทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (คุณภาพสินค้า)
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค้าถามที่ออกแบบโดยสอบถามข้อมูลทั่วไปของประชากร แบ่งเป็น 5 ข้อ ประกอบด้วย
ค้าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบค้าถาม
เพียงค้าตอบเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร จ้านวน 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้ค้าถามปลายปิด (Close-Ended Question) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับความส้าคัญมากที่สุด
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ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับความส้าคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีระดับความส้าคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับความส้าคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับความส้าคัญน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการ ดังนี้
2.1 น้าแบบสอบถามไปทดลอง จัดเก็บข้อมูล (Try-out) ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยท้าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน
2.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ตอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
2.3 ท้าการประมวลผลวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient, ) (Cronbach. 1951: 299) ซึ่งการจากการท้า (Try-out) ใน
ครั้งนีไ้ ด้ค่า  = 0.821
2.4 น้าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิ เคราะห์ ปัจ จัย ที่ส้าคั ญต่ อการตัด สิน ใจซื้ อเสื้อ ผ้า แฟชั่น ส้า เร็ จรู ปค้ าส่ งในย่ านประตู น้ า
กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้าน
ส่งเสริมการตลาด หาค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กับปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาด ที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ ดังนี้
3.1 t-test independent ในการเปรียบเทียบตัวแปรสองกลุ่ม
3.2 F test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA Analysis) ในกรณีที่
พบความแตกต่างจะท้าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการ (Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการศึกษาการมีส่วนร่วมต่อปัจจัยที่ส้าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ปรากฏผลวิจัย ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. จ้านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงและร้อยละ
มีอายุระหว่าง 20-40 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญา อาชีพ มีอาชีพเกษตร/อื่นๆ มีรายได้ต่อเดือน 25,001-50,000
2. ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร
ในด้านส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมมีความส้าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
ตามล้าดับ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่ นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
ภาพรวม

X

4.59
4.35
4.51
4.56
4.50

S.D.
.25619
.41071
.30894
.24355
.30484

ระดับความส้าคัญ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมการตลาด
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามเพศ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา และด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณ ฑ์ จ้าแนกอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุต่้ากว่า 20 ปี มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร
มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส้าเร็จรูปค้าส่งในย่าน
ประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้านส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามอาชีพ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ไม่พบความแตกต่าง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งใน
ย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ้าแนกตามรายได้ พบว่า ด้ า น ร า ค า ด้ า น
ส่งเสริมการตลาดไม่พบความแตกต่าง ส่วนด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องการจัดจ้าหน่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจาปี 2560

391

24 มีนาคม 2560

อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่ส้าคัญต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร
ในด้านต่างๆ ผู้วิจัยได้น้าแนวความคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผล โดยเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาที่ได้ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า มีแบบเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลาย
มีคุณภาพของเนื้อผ้า มีการออกแบบที่ทันสมัย มีชื่อเสียงของร้านค้าเสื้อผ้าที่ออกแบบมีความทันสมัย ซึ่งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ รวีวรรณ อ้านวยชัย (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการ
สื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตั ดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้ายี่ห้อ OLAY ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับจ้านวนเงินเฉลี่ย
ในการซื้อผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้ายี่ห้อ OLAY
2. ด้านราคา จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า เสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่งมีความ
เหมาะสมกับราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ มีการแสดงราคาติดป้ายที่ชัดเจน มีช่องทางการช้าระเงินที่หลากหลาย เช่น
โอนเงินผ่านธนาคาร จ่ายบัตรเครดิต Paypal เสื้อผ้าราคาถูกว่าซื้อจากที่อื่น ราคาถูกลงเมื่อซื้อจ้านวนมาก ซึ่งจากผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,00050,000 บาท แต่ไม่สอดคล้องกันในด้านอาชีพ ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตร/อาชีพอื่นๆ
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า มีการติดต่อสั่งซื้อ
ได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สามารถเลือกดูสินค้าได้จากหลายช่องทาง การติดต่อสั่งซื้อสามารถท้าได้
สะดวกรวดเร็ว มีบริการจัดส่งเมื่อซื้อครั้งละหลายชุด มีการแบ่งหมวดหมู่ของเสื้อผ้าชัดเจน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญญมาตร ยอดเณร (2550) ได้ท้าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการศึกษาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของแฟชั่นปานกลาง รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในเรื่อง
ของแฟชั่นมาก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ นิยมอ่านนิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่น แต่ก็ยังมีกลุ่มตัวอย่างจ้านวนน้อย
ที่ไม่อ่านนิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่น
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ ส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า มีการแจกของแถม
มีการให้ส่วนลด มีการลดราคาเสื้อผ้าที่ตกรุ่น มีบริการส่งฟรีถึงรถหรือส่งที่ Cargo เมื่อซื้อปริมาณมาก มีการให้ส่วนลด
เมื่อจ่ายเงินสด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐนันท์ มิมะพันธุ์ (2555) ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ
มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมใน การซื้อเสื้อผ้าบนเว็บไซต์เฟสบุ๊คแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ พิชามญชุ์
มะลิขาว (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค พบว่า
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พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมีความสัมพันธ์กั บด้านค่าใช้จ่าย ด้านจ้านวนครั้งและด้านจ้านวนชิ้นที่ซื้อในทิศทาง
เดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการน้าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาร้านค้า ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีปัจจัยที่ส้าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ มีแบบเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลาย รองลงมาคือ คุณภาของเนื้อผ้า เสื้อผ้า
ที่ออกแบบมีความทันสมัย และมีการตัดเย็บที่ประณีต การมีชื่อเสียงของร้านค้า ตามล้าดับ
2. ด้านราคา จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อค้าถามที่มีปัจจัย
ต่อการตัดสินใจด้านราคามากที่สุด มีการแสดงราคาติดป้ายที่ชัดเจน รองลงมาคือ เสื้อผ้าแฟชั่นค้าส่งมีความเหมาะสม
กับราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพคุณภาพ มีช่องทางการช้าระเงินที่หลากหลาย เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร จ่ายบัตรเครดิต
Paypal เสื้อผ้าราคาถูกว่าซื้อจากที่อื่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ราคาถูกลงเมื่อซื้อจ้านวนมาก
3. ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นว่ามากที่สุด คือ สามารถเลือกดูสินค้าได้จากหลายช่องทาง รองลงมาคือ มีการติดต่อ
สั่งซื้อได้หลายวิธี เช่น ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต การติดต่อสั่งซื้อสามารถท้าได้สะดวกรวดเร็ว มีการแบ่งหมวดหมู่ของ
เสื้อผ้าชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีบริการจัดส่ง เมื่อซื้อครั้งละหลายชุด
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการแสดงการมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นส้าเร็จรูปค้าส่ง ในย่านประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการให้ส่วนลด รองลงมาคือ มีการให้ส่วนลด เมื่อจ่ายเงินสด มีการแจกของแถม
มีการลดราคาเสื้อผ้าที่ตกรุ่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีบริการจัดส่ง มีบริการส่งฟรีถึงรถหรือส่งที่ Cargo เมื่อ
ซื้อปริมาณมาก
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NBUS048: ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ ในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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
การวิจัย นี้มี ความมุ งหมายเพื่อ ศึก ษาป จจัย ที่มี สงผลต อการตั ดสิน ใจเลือ กใช บริ การรา นกาแฟในตํ าบล
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 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม โดย
แบงเปน 3 ตอน คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
สถานภาพสมรส ลักษณะเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความ โดยเปนคําถามแบบปลายเปด (Close-ended question)
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ผลการวิจัยพบวา สวนใหญตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน โดยมีปจจัยที่มีสงผล
ตอระดับการตัดสินใจซื้ อสินคามากที่สุด คือ ด านคุณภาพสินคา รองลงมา ดานการบริการ ในขณะที่นอยที่สุด คื อ
ดานความตั้งใจในการซื้อ 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 Closeended 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
จุดเริ่มตนกาแฟในประเทศไทยมีตนกําเนิดจากที่คนไทยผูซึ่งนับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่ง ชื่อนายดีหมุน
ไดมีโอกาสไปแสวงบุญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดนําเมล็ดพันธุกาแฟมาเพาะปลูกที่บาน คือ ตําบล
บานโหนด อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ในป พ.ศ. 2447 ปจจุบันการปลูกกาแฟในภาคใตไดมีการพัฒนาการอยาง
มากมาย สามารถปลูกเปนพืชหลักและทํารายไดใหเกษตรกรเปนอยางดี
ปจจุบันรานกาแฟสดมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วอยางเห็นไดชัด จากการที่มีรานกาแฟขนาดใหญไปจนถึง
ขนาดเล็กไปทั่วทุกแหงตั้งแตใจกลางเมืองจนถึงชุมชนขนาดเล็ก เปนเหตุม าจากการที่มีผูบริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้ น
ในปจจุบันการแขงขันรานกาแฟไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งในดานสินคาและบริการ เชน มีเครื่องดื่มชาและเครื่องดื่ม
อื่นๆ ใหเลือกมากมาย มีอาหารใหทานคูกับกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ เชน ขนมเคก แซนวิช ขนมปง หรือคุกกี้ และปจจัย
ที่สําคัญที่ผูบริโภคปจจุบันเลือกเขารานกาแฟเปนอันดับแรก คือ การตกแตงราน ที่บางรานดูเรียบงาย แตทันสมัย หรือ
บางรานจะเปนตกแตงใหเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เหมาะแกการจดจํา ซึ่งทําใหรานกาแฟมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น
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
จังหวัดปทุมธานี รานกาแฟมีหลายรูปแบบ หลายประเภท และมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง เนื่องจากเปนแหลงชุมชน
ที่มีโรงงานตั้งเยอะ มีสถานที่ราชการ ทําใหมีพนักงาน ขาราชการ นักเรียน พักอาศัยอยูจํานวนมาก ซึ่งถือเปนตลาด
กลุมเปาหมายของรานกาแฟดวย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่ใชบริการรานกาแฟในตําบล
บึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธและเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่ใชบริการราน
กาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วิธีการศึกษาวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใชวิธีเปดตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan.
1970) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 384 คน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา จะศึกษาอิทธิพลของคุณภาพสินคา คุณภาพการบริการคุณคาที่ไดรับ ความ
พึงพอใจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยจะศึกษาและรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรในตําบลบึงคําพรอย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 ตัวอยาง
3. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาวิจัยในเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2559
ประชากรที่ใชในการทําวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งมีประชากรหลายลานคนอาศัยอยู ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนที่เคยไปใชบริการรานกาแฟมาแลว
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการทําวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ที่เคยใชบริการรานกาแฟ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
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 รายไดตอ เดือน
1.2 ปจจัยทางการตลาด
1.2.1 ดานคุณภาพสินคา
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1.2.2 ดานบริการ
1.2.3 ดานความพึงพอใจ
1.2.4 ความตั้งใจในการซื้อ
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 การตัดสินใจเลือกใชรานกาแฟ ประกอบดวย
2.1.1 ความถี่ในการเขามาใชบริการรานกาแฟ
2.1.2 ประเภทของเครื่องดื่มที่เลือกบริโภค
2.1.3 สถานที่ที่เลือกใชบริการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนทฤษฎีที่ใช ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานในการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรใน
แตละตัวแปร โดยนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัยที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

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. ความตั้งใจในการซื้อ (Purchase Intention)

การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟของ
ผูบริโภคในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
1. ความถี่ในการเขามาใชบริการรานกาแฟ
2. ประเภทของเครื่องดื่มที่เลือกบริโภค
3. สถานที่ที่เลือกใชบริการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่แตกตางกัน
2. ปจจัยทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟของผูบริโภคในตําบลบึงคําพรอย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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วิธีดําเนินการวิจัย
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน สถานภาพสมรส ลักษณะเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความ โดยเปนคําถามแบบปลายเปด (Close-ended
question) ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 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
โดยคํานวณชวงหางระหวางชั้นตามหลักการหาคาพิสัย ซึ่งจะไดชวงหางของแตละระดับชั้น
เทากับ 0.80
พิสัย = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด)/จํานวนชั้น

( 5-1)
5

= 0.80

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
ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใชบริการ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความโดยเปนคําถาม
แบบปลายเปด (Close-ended question) ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของลูกคา เปนแบบสอบถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
โดยใชวิธีทางสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมาหา
คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (percentage) และนําเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง
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2. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบลิเคอรท (Likert’s
Scales) ในการวัดระดับความสําคัญซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายความวา มีความสําคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายความวา มีความสําคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายความวา มีความสําคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายความวา มีความสําคัญนอย
ระดับคะแนน 1 หมายความวา มีความสําคัญนอยที่สุด
ในแบบสอบถามเกณฑคาเฉลี่ยที่ใชในการอภิปรายผลการวิจัยมีการคํานวณความกวางของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้
สูตรความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
จํานวนชั้น

( 5-1)
5

= 0.80
= 0.80

เกณฑการประเมินคาวัดระดับความสําคัญในการใชบริการนวดแผนไทย มีอยู 5 ระดับ การแปล
ความหมายคาเฉลี่ยที่ไดจากแบบสอบการวัดความสําคัญ 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. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรานกาแฟ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) ไดแก ความถี่ในการเขามาใชบริการรานกาแฟ ประเภทของเครื่องดื่มที่เลือกบริโภค สถานที่ที่เลือกใชบริการ
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ภายหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามไดครบตามจํานวนแลว ผูศึกษาจะไดนําแบบสอบถาม
ทุกฉบับ มาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ แลวนําขอมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลดวยวิธีการทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน ใชสถิติดังนี้
เปรีย บเทีย บปจ จัยที่มี สงผลตอการตัด สินใจเลือ กใช บริการรานกาแฟในตํ าบลบึงคํา พรอ ย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
สถานภาพสมรส โดยใชระดับนัยสําคัญที่ .05 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบ ใชการทดสอบคาที t-test และกลุมตัวอยาง
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ตั้งแต 3 กลุม ขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว f-test (ANOVA) กรณีที่มีความแตกตางจะทดสอบรายคู
ตามวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’)
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหข อมูลทางสถิ ติในการศึก ษาการมีสว นรว มตอ ปจ จัยที่ มีสง ผลตอการตั ดสิ นใจเลือ กใช
บริการรานกาแฟ ในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปรากฏผลวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถามในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี มีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุตั้งแต 36-45 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพนักงานบริษัท
เอกชน มีรายไดตอเดือน 15,000-25,000 บาท และสวนใหญสถานภาพสมรส
ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาชนตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
กาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา ทั้ง 4 ดาน มีดังนี้
1. ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย
อําเภอลําลูกกา ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ทั้ง
4 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณภาพสินคา
1.1 ดานคุณภาพสิน คา พบวา โดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก ระดับ ปจจัยที่ มีสงผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ ใชวัตถุดิบที่ไดคุณภาพ
1.2 ดานการบริการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับปจจัยที่มีสงผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการบริการ
1.3 ดานความพึง พอใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ระดับป จจัยที่มี สงผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ รูสึกพึงพอใจเมือ่ เขาไปใชบริการรานกาแฟทุกครั้ง
1.4 ดานความตั้งใจในการซื้อ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับปจจัยที่มีสงผลตอ
การมากที่สุด คือ ทานใชบริการรานกาแฟอยูเปนประจํา
2. เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบวา ความคิดเห็นดานคุณภาพสินคา ดานการบริการ ดานความพึงพอใจ ดาน
ความตั้งใจในการซื้อ ไมพบความแตกตาง * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.1 ปจจั ยที่มี สงผลตอ การตัดสิ นใจเลือ กใช บริ การรานกาแฟในตําบลบึง คําพรอย อํา เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามอายุ พบวา อายุที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน
2.2 ปจจั ยที่มี สงผลตอ การตัดสิ นใจเลือ กใช บริ การรานกาแฟในตําบลบึง คําพรอย อํา เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน
2.3 ปจจั ยที่มี สงผลตอ การตัดสิ นใจเลือ กใช บริ การรานกาแฟในตําบลบึง คําพรอย อํา เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามอาชีพที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน
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2.4 ปจจั ยที่มี สงผลตอ การตัดสิ นใจเลือ กใช บริ การรานกาแฟในตําบลบึง คําพรอย อํา เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามรายไดที่แตกตางกันไมสงผลตอปจจัยที่มีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน
2.5 ปจจั ยที่มี สงผลตอ การตัดสิ นใจเลือ กใช บริ การรานกาแฟในตําบลบึง คําพรอย อํา เภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสถานภาพสมรสที่แตกตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นตอปจจัยที่มีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในทุกดาน
อภิปรายผล
การอภิปรายผล ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
1. ดา นคุณภาพสิ นค า โดยภาพรวม พบว า มี ค วามคิ ดเห็ นของประชาชนมี ปจ จั ยที่ สงผลตอ การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานคุณภาพสินคา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยขอคําถามที่สงผลตอการการตัดสินใจมากที่สุด คือ ใชวัตถุดิบที่ไดคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอกาแฟสดจากรานกาแฟสดในเขตบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของ ประวิน
แสงศรัณย (2550) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด คือ เรื่องรสชาติ ความหอมของกาแฟ
และความสะอาดของรานกาแฟ ดังนั้น ผูประกอบการรานกาแฟควรใหความสําคัญในสองเรื่องนี้ใหมากเชนกัน คือ
ตองรักษารสชาติและความหอมของรานกาแฟใหไดมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดของรานกาแฟรวมถึงอุปกรณการชงกาแฟดวย
2. ดานการบริการ โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นของประชาชนมีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
โดยขอคําถามที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการบริการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่มีที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของ ณัฐวรรณ ศิริพันธพิริยะ (2556) การตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟ เกิดจากปจจัย คือ คุณภาพสินคา คุณภาพบริการ คุณคาที่ลูกคาไดรับ และความพึงพอใจของลูกคา
3. ดา นความพึ ง พอใจ โดยภาพรวม พบว า มี ค วามคิด เห็น ของประชาชนมี ปจ จั ยที่ สงผลตอ การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานความพึงพอใจ พบวาใน
ภาพรวมอยูใ นระดับ โดยขอคําถามที่สงผลตอการการตัดสินใจมีความคิดเห็นวามากที่สุด คือ รูสึกพึงพอใจเมื่อเขาไป
ใชบริการรานกาแฟทุกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ ไพลิน บรรพโต (2556) พบวา
เหตุผลสวนใหญที่ผูบริโภคเขาใชรานกาแฟสด คือ ใชเปนสถานที่พบ และคอยเพื่อน
4. ดานความตั้ง ใจในการซื้ อ โดยภาพรวม พบวา มีความคิด เห็นของประชาชนมีปจ จัยที่สงผลต อ
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟในตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดานความตั้งใจในการซื้อ
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอคําถามที่สง ผลตอการตัดสินใจมากที่สุด คือ ทานใชบริการรานกาแฟอยูเปน
ประจํา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามรานกาแฟพรีเมี่ยม
บนถนนสีลมของผูบริโภคกลุมวัยทํางาน ของ กมลรัตน โรจนเรืองรัตน (2550) ผลการวิจัยพบวา เหตุผลนิยมใชบริการ
รานกาแฟพรีเมี่ยมมากที่สุด คือ ตองการเขาไปดื่มกาแฟเปนหลัก รูปแบบการเลือกใชบริการรานกาแฟพรีเมี่ยมสวนใหญ
คือ เลือกใชบริการแบบนั่งที่ราน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. คุณภาพของสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภคในระดับสูง ดังนั้น สินคาที่จําหนาย
ตองมีรสชาติดี และมีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย
2. คุณภาพดานการบริการ คือ พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส และมีความเต็มใจในการ
ใหบริการ เปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคตัดสินในเลือกใชบริการ และกลับมาใชบริการซ้ํา ถามีโอกาส
3. มาตรฐานของการชงกาแฟในแตละครั้งตองเปนมาตรฐานเดียวกัน รสชาติตองไมผิดเพี้ยนไปจากเดิม
เครื่องชงกาแฟตองเปนเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และพนักงานที่ชงกาแฟตองเปนผูที่มีความรูในเรื่องกาแฟเปนอยางดี
4. ราคากาแฟที่สูงเกินไป ทําใหลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยไมมาก ไมสามารถซื้อไดบอย ดังนั้น ควรตั้งราคา
ที่ไมสูงเกินไป เพื่อดึงดูดกลุมลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยไมมากนัก
5. วัตถุประสงคในการใชบริการรานกาแฟของผูบริโภคจะมาใชเพื่อเปนสถานที่พักผอน อานหนังสือ
หรือนั่งทํางาน ดังนั้น รานกาแฟควรจัดสถานที่ใหเหมาะสม บรรยากาศในรานมีความสงบ อีกทั้งควรมีบริการเสริมอื่นๆ
เชน อินเทอรเน็ตไรสาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟ โดยใชการศึกษาจากบทวิจัยใน
ดานรานอาหารและเครื่องดื่มเรื่องอื่นๆ มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย ใหเกิดความครอบคลุมในระดับหนึ่ง ซึ่งหาก
ตองการผลวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้น การออกแบบสอบถามควรมีความละเอียดมากกวานี้ เพราะการออกแบบสอบถาม
ที่ดีนั้น จะสามารถทําใหไดรับคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้น และควรจะมีการวิจัยดวยวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการ
ทําแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ การทําเปนกลุม และทําวิจัยโดยเพิ่มปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของเขาไปอีก เชน สวนประสม
ทางการตลาด และอื่นๆ อันจะทําใหผลการวิจัยมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งทุกตัวแปรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟ
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NBUS049: ประสิทธิภ าพการปฏิบั ติงานของพนัก งานคลังสินค้า บริษั ท การบิ นไทย จ ากั ด
(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) ระดับทักษะการทางานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) 2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานคลังสินค้า จานวน 265 คน สถิติ
พรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (ANOVA and Correlations analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า เมื่อสรุปเป็นรายด้าน คือ 1.1)
ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน คือ การมีระดับความเชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่
วิธีการทางานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) 1.2) ด้านความความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ส่วนกลาง คือ การมีความเชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) 1.3)
ด้านทักษะการให้คาปรึกษาคาแนะนาเพื่อปฏิบัติงาน คือ การมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
คลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) 1.4) ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน คือ การมีความรู้ ความชานาญ
ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
คลังสินค้าของพนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เมื่อสรุปเป็นรายด้าน คือ 2.1) ด้านความพร้อมของสินค้า
คือ สามารถให้บริการตรวจแยกชนิดของสินค้าได้ตามกาหนดเวลา 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)
คาสาคัญ: 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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมสายการบินพาณิชย์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
อากาศยานและการเติบโตในภาคธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบิน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อุตสาหกรรมการบินทหาร
และอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ (ไชยยศ ไชยมั่นคง. 2554: 185) ในส่วนของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ หัวใจสาคัญ
คือ การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคิดเป็นร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพิ่มอัตราการจ้างงานของ
อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8 (เว็บไซต์.mgts.lpru.ac.th. Dec 20, 2015) จากการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจการบินจาเป็นต้องปรับระดับความสามารถในการดาเนินธุรกิจให้
มีความพร้อมทันต่อการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนของธุรกิจการบิน ในปี 2556 เป็นปีที่ภาคธุรกิจต่างๆ ได้รับโอกาสก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ส่วนธุรกิจการบินอาเซียนก็มีการ
ขยายตัวของธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก โดยปี 2556 มีจานวนเที่ยวบิน ทาการบิน
ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักและรองของประเทศ รวมทั้งสิ้ น
440,178 เที่ยวบิน (เว็บไซต์.uasean.com. Dec 20, 2015) การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นภารกิจหนึ่งของ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยเป็นอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายคลังสินค้า ส่วนอาคารคลังสินค้า
เป็นส่วนที่สาคัญในกระบวนการขนส่ง โดยมีจุดศูนย์รวมสาหรับทาการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ อยู่ที่ท่าอากาศยาน 5 แห่ง
คือ 1) คลังสินค้าท่าอากาศยานกรุงเทพ 2) คลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ 3) คลังสินค้าท่าอากาศยานเชียงราย
4) คลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต และ 5) คลังสินค้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ (บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน).
2556: 23)
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จากความเป็นมาและความสาคัญ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่ต้องใช้บริการจากบริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) ในการเป็นผู้ดาเนินการคลังสินค้า พบว่า การปฏิบัติงานในส่วนคลังสินค้ามีความล่าช้าอันเกิดจากความไม่เข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าของสายการบินโดย มีความผิดพลาดเกี่ยวกับน้าหนัก ขนาดบรรจุ ของสินค้า
รวมทั้งการระบุเอกสารการขนส่ง (รายงานบันทึกการประชุมสานักงานสายการบินการูด้า. 2556) จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย
มีความสนใจทาการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เพื่อนาข้อมูลมานามาพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับทักษะการทางานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน
ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ด้านทักษะการให้คาปรึกษา คาแนะนาเพื่อปฏิบัติงาน ด้านทักษะ
การวางแผนการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความพร้อมของสินค้า ด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านการควบคุมเอกสาร
พนักงานคลังสินค้าของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) หมายถึง พนักงานประจาที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนคลังสินค้าของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
การปฏิบัติงาน หมายถึง การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ของพนักงานคลังสินค้าของ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ด้านทักษะการให้คาปรึกษา คาแนะนาเพื่อปฏิบัติงาน
และด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความพร้อมของสินค้า ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และด้านประสิทธิภาพการควบคุมเอกสาร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษายึดหลักทฤษฎีประสิทธิภาพ Harrington emerson. 1918 และแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการของ อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล (2558) มาสังเคราะห์สร้างเป็นกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. อายุ
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ทางาน
5. ตาแหน่งงาน

ระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน)
1. ความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน
2. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง
3. ทักษะการให้คาปรึกษา คาแนะนาเพื่อปฏิบัติงาน
4. ทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน)
1. ความพร้อมของสินค้า
2. การปฏิบัติงาน
3. การควบคุมเอกสาร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของพนักงานคลังสินค้า
วิธีดาเนินการวิจัย
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน
850 คน (ที่มาของข้อมูลฝ่ายคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน). เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556) โดยใช้ตาราง
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie; & Morgan (1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 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 เพื่อนามาเป็นแนวทางใน
การสร้างข้อคาถามในแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนา ตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อคาถามตามคาแนะนา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัย นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง โดยการหาค่าดัชนีสอดคล้อง
(Item Objective Congruence Index หรือ IOC) พบว่า ได้ค่า IOC = 1.00 และนาไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้วยค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ 0.950
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด จึงทาการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จนครบจานวน 265 คน ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยลักษณะการศึกษาเป็นแบบการสารวจเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึงดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลขั้นต้นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานฝ่ายคลังสินค้าบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 265 คน และเก็บคืนมาทาการประมวลผลโดย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559-ธันวาคม พ.ศ. 2559
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ภาพประกอบ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ
40.00 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 70.20 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.90 มีประสบการณ์ทางาน ระหว่าง
6-10 ปี ร้อยละ 44.90 และดารงตาแหน่งงานระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 50.60
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)
ตาราง 1 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน
(n = 265)
ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน
S.D.
แปลผล
X
1. มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่ วิธกี ารทางานในคลังสินค้า
3.79 0.89
มาก
2. มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน
3.55 0.93
มาก
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบเทคโนโลยีในการทางาน
3.58 0.89
มาก
4. มีความเชี่ยวชาญในการการตรวจสินค้าเพื่อออกใบนาส่งสินค้า
3.77 0.86
มาก
5. มีความเชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาข้อกาหนด กฎหมายการนาส่งสินค้า
ข้ามชาติ
3.69 0.95
มาก
เฉลี่ย
3.68 0.83
มาก
ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68, S.D. =
0.83) โดยมีระดับความเชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่ วิธีการทางานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79,
S.D. = 0.89) เป็นลาดับแรกและมีระดับความเชี่ยวชาญในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.93) เป็นลาดับสุดท้าย
ตาราง 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ส่วนกลาง
(n = 265)
ด้านความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง
S.D. แปลผล
X
1. ด้านความเชีย่ วชาญในการเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร 3.32 0.78 ปานกลาง
2. ด้านความเชีย่ วชาญในการบันทึกข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้า (Cargo
permit)
3.55 0.98
มาก
3. ด้านความเชีย่ วชาญในการบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice)
3.44 0.82
มาก
4. ด้านความเชีย่ วชาญในการบันทึกข้อมูล ใบกากับการขนย้ายสินค้า (Cargo
permit) ที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green line)
3.45 1.01
มาก
5. ด้านความเชีย่ วชาญในการบันทึกข้อมูล ใบกากับการขนย้ายสินค้า (Cargo
permit) ที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red line)
3.50 1.06
มาก
เฉลี่ย
3.45 0.87
มาก
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ด้านความความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่วนกลาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.45, S.D. =
0.87) โดยมีความเชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้า (Cargo permit) อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55,
S.D. = 0.98) เป็นลาดับแรกและมีความเชี่ยวชาญในการเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.32, S.D. = 0.78) เป็นลาดับสุดท้าย
ตาราง 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านทักษะการให้คาปรึกษา คาแนะนา
เพื่อปฏิบัติงาน
(n = 265)
ด้านทักษะการให้คาปรึกษาคาแนะนาเพื่อปฏิบัติงาน
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า
3.94 0.88
มาก
2. ด้านการแก้ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานในคลังสินค้า
3.59 1.04
มาก
3. ด้านการจัดการเอกสารเพื่อการให้บริการลูกค้า
3.68 0.78
มาก
4. ด้านข้อกฎหมายการนาส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3.49 1.07
มาก
5. ด้านการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนาส่งสินค้า
ในคลังสินค้า
3.63 0.83
มาก
เฉลี่ย
3.67 0.81
มาก
ด้านทักษะการให้คาปรึกษาคาแนะนาเพื่อปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.81)
โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.88) เป็นลาดับ
แรกและมีความเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายการนาส่งสินค้าระหว่างประเทศ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D. = 1.07)
เป็นลาดับสุดท้าย
ตาราง 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน
(n = 265)
ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน
S.D.
แปลผล
X
1. ระดับความรู้ ความชานาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า
3.84 0.60
มาก
2. ระดับความรู้ ความชานาญด้านการติดต่อประสานงานในคลังสินค้า
3.74 0.80
มาก
3. ระดับความรู้ ความชานาญด้านแนวคิด การตัดสินใจบริหารจัดการสินค้า
ในคลังสินค้า
3.66 0.72
มาก
4. ระดับความรู้ ความชานาญด้านการขจัดความขัดแย้ง
3.59 0.83
มาก
5. ระดับความรู้ ความชานาญด้านการจัดการสินค้า เพื่อความสาเร็จตาม
แผนการปฏิบัติงาน
3.75 0.83
มาก
เฉลี่ย
3.72 0.65
มาก
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ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.65) โดยมีความรู้
ความชานาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.60) เป็นลาดับแรก
และมีความรู้ ความชานาญด้านการขจัดความขัดแย้ง อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.83) เป็นลาดับสุดท้าย
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิท ธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้ าของพนัก งาน บริษั ท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ด้านความพร้อมของสินค้า ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการควบคุมเอกสาร
ตาราง 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านความพร้อมของสินค้า
ด้านความพร้อมของสินค้า
1. สามารถให้บริการตรวจแยกชนิดของสินค้าได้ตามกาหนดเวลา
2. สามารถให้บริการตรวจแยกขนาดน้าหนักสินค้าต่อหน่วย ได้ตามกาหนดเวลา
3. สามารถตรวจขนาดบรรจุของสินค้าต่อหน่วยได้ตามกาหนดเวลา
4. สามารถนาส่งเอกสารเพื่อการแสดงคุณลักษณะสินค้าเพื่อการส่งออกได้ตาม
กาหนดเวลา
5. สามารถนาส่งเอกสารเพื่อการแสดงผลการตรวจคุณลักษณะสินค้าได้ตาม
กาหนดเวลา
เฉลี่ย

(n = 265)
แปลผล
มาก
มาก
มาก

4.02
3.97
3.94

S.D.
0.77
0.77
0.82

3.96

0.81

มาก

3.95
3.97

0.77
0.75

มาก
มาก

X

ด้านความพร้อมของสินค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D. = 0.75) คือ สามารถให้บริการตรวจ
แยกชนิดของสินค้าได้ตามกาหนดเวลา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.77) เป็นลาดับแรกและสามารถตรวจ
ขนาดบรรจุของสินค้าต่อหน่วยได้ตามกาหนดเวลา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.82) เป็นลาดับสุดท้าย
ตาราง 6 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
1. มีความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของสินค้า
2. มีความรวดเร็วในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นใบขนสินค้าออก
3. มีความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและประเมินอากร
4. มีความรวดเร็วในขั้นตอนการเตรียมเอกสารสัญญาซื้อขาย หรือคาสั่งซื้อ
5. มีความรวดเร็วในขั้นตอนการเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสินค้าที่เข้ารับบริการ
เฉลี่ย

3.64
3.69
3.60
3.67

S.D.
0.51
0.49
0.64
0.62

3.71
3.66

0.61
0.52

X

(n = 265)
แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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) เป็นลาดับแรก และความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและประเมินอากร อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3. 60, S.D. = 0.64) เป็นลาดับสุดท้าย
ตาราง 7 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ด้านการควบคุมเอกสาร
ด้านการควบคุมเอกสาร
1. มีความถูกต้องของเอกสารเพือ่ ยื่นใบขนสินค้าออก
2. มีความถูกต้องของเอกสารเพือ่ การประเมินอากร
3. มีความถูกต้องของเอกสารสัญญาซื้อขาย หรือคาสั่งซื้อ
4. มีความถูกต้องของหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
5. มีความถูกต้องของเอกสารการตรวจสินค้าของคลังสินค้าการบินไทย
เฉลี่ย

X

4.25
4.25
4.15
4.08
4.19
4.18

S.D.
0.68
0.68
0.73
0.69
0.71
0.66

(n = 265)
แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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) เป็นลาดับแรก เท่าๆ กัน และความถูกต้องของหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท อยู่ในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.69) เป็นลาดับสุดท้าย
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและนามาใช้เพื่อการสนับสนุนข้อค้นพบเพื่อยืนยันความสาคัญที่ค้นพบโดยอ้างความสอดคล้องและ
สังเคราะห์แนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อการอภิปราย ดังนี้
ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พบว่า
1. ด้านความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีระดับความ
เชี่ยวชาญในการอธิบายบทบาทหน้าที่ วิธีการทางานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และมีระดับความ
เชี่ยวชาญในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ (2555) พบว่า การพัฒนาความรู้ทาให้บุคลากรในส่วนงานคลังเกี่ยวกับระบบ
การจัดการคลัง และระบบการรายงาน โดยบุคลากรสามารถบันทึกข้อมูล การจัดทาทะเบียน ลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้ระดับมาก กล่าวคือ การที่พนักงานในส่วนคลังมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การจัดการ การตรวจสอบ การค้นหาเอกสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สะดวก รวดเร็วและสามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการได้รวดเร็วถูกต้องจะทาให้ประสิทธิภาพการให้บริการของคลังสินค้ามีประสิทธิภาพระดับมากเช่นกัน
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2. ด้านความความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง ข้อมูลส่วนกลาง พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีความ
เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลใบกากับการขนย้ายสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.55) และมีความเชี่ยวชาญในการ
เข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.32) สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริพล
ศิริทรัพย์ (2557) พบว่า ระบบงานคลังพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพอากาศต้องปรับรูปแบบด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษาพัสดุ ข้อมูลการเบิกจ่าย การกาหนดที่เก็บพัสดุโดย
ระบบบาร์โค๊ดรวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล
เอกสาร เพื่อยืนยันจานวน ปริมาณแหล่งที่มาและที่ไปของพัสดุ เป็นเหตุให้กลไกสาคัญ คือ ความสามารถของพนักงาน
ในการเข้าหาแหล่งข้อมูลที่ถูกช่องทางอันเป็นการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่เพื่อการใช้งาน
3. ด้านทักษะการให้คาปรึกษาคาแนะนาเพื่อปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) และมีความเชี่ยวชาญในข้อกฎหมายการนาส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.49) สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ (2555)
พบว่า การพัฒนาความรู้ทาให้บุคลากรในส่วนงานคลังให้มีความรู้ในระบบการจัดการคลัง และระบบการรายงานระดับ
มาก โดยบุคลากรสามารถบันทึกข้อมูล การจัดทาทะเบียน ลงในโปรแกรมสาเร็จรูปและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานได้ระดับมาก กล่าวคือ การที่พนักงานในส่วนคลังมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ การตรวจสอบ การค้นหา
เอกสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่สะดวก รวดเร็วและสามารถให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการได้ รวดเร็วถูกต้องจะทาให้
ประสิทธิภาพการให้บริการของคลังสินค้ามีประสิทธิภาพระดับมากที่ได้มาจากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรม
และปฏิบัติเช่นกัน
4. ด้านทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานคลังสินค้ามีความรู้ ความชานาญด้านการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) และมีความรู้ ความชานาญด้านการขจัดความขัดแย้ง
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาณุวัฒน์ สายอุลล (2556) พบว่า พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมระดับมาก โดยทัศคติที่ให้ความสาคัญ คือ 1) กิจกรรมการบริหารจัดการ 2) การจัดการระบบ
วัตถุดิบ 3) การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง และ 4) การจัดการกิจการทางสังคมแวดล้อม อันเกิดจากการได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการและเป้าประสงค์ของการจัดการคลังสินค้าสีเขียว กล่าวคือ การที่พนักงานคลังสินค้าได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานทาให้สามารถอธิบาย ให้คาแนะนาสาหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งความสามารถใน
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็ว
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าของพนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) พบว่า
1. ด้านความพร้อมของสินค้า พบว่า พนักงานคลังสินค้า สามารถให้บริการตรวจแยกชนิดของสินค้า
ได้ตามกาหนดเวลา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02) และสามารถตรวจขนาดบรรจุของสินค้าต่อหน่วยได้ตามกาหนดเวลา
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) สอดคล้องกับแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดของ อภิญญา ไกรสาโรง (2555) พบว่า การ
พิจารณาจัดเก็บสินค้าปัจจัยสาคัญของการคัดแยก คือ ขั้นตอนการรับ การจัดกลุ่มสินค้า การออกรายงานการนาออก
สินค้าและการตรวจเช็คสินค้าก่อนการขนขึ้นรถขนส่ง โดยความสามารถในด้านการจัดกลุ่มสินค้า การออกรายงาน
การนาออกสินค้าและการตรวจเช็คสินค้าก่อนการขนขึ้นรถขนส่ง สามารถลดเวลาความล่าช้าในภาพรวมลงได้ ร้อยละ
27 เมื่อเทียบกับวิธีการทางานแบบเก่าของโรงงาน กล่าวคือ การที่พนักงานมีความสามารถในการจัดการ บันทึกและ
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บริหารเอกสารได้รวดเร็วจะทาให้ผลการให้บริการแก่ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเนื่องจากมีการบันทึก
ข้อมูลเป็นระบบที่สืบกลับได้ตลอดเวลา
2. ด้านการปฏิบัติการ พบว่า พนักงานคลังสินค้า มีความรวดเร็วในขั้นตอนการเตรียมหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัท ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับสินค้าที่เข้า รับบริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) และ
ความรวดเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและประเมินอากร อยู่ในระดับมาก ( X = 3. 60) สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อภิญญา ไกรสาโรง (2555) พบว่า การจัดการจัดเก็บสินค้าด้วยการคัดแยก การบันทึกเอกสารการรับ การจัดกลุ่ม
สินค้า การออกรายงานการนาออกสินค้าและการตรวจเช็คสินค้าก่อนการขนขึ้นรถขนส่ง สามารถลดเวลาความล่าช้า
ในภาพรวมลงได้ ร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับวิธีการทางานแบบเก่นของโรงงาน กล่าวคือ การที่พนักงานมีความสามารถ
ในการจัดการ บันทึกและบริหารเอกสารได้รวดเร็วจะทาให้ผลการให้บริการแก่ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลเป็นระบบที่สืบกลับได้ตลอดเวลาเช่นกัน
3. ด้านการควบคุมเอกสาร พบว่า พนักงานคลังสินค้า มีความถูกต้องของเอกสารเพื่อยื่นใบขน
สินค้าออกและความถูกต้องของเอกสารเพื่ อการประเมินอากร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.25) และความถูกต้องของ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) สอดคล้องกับแนวคิดของ ปวีณา วัณณกุล (2555)
พบว่า กระบวนการวิเคราะห์มี 4 ขั้นตอนสาคัญ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 2) การกาหนดทางเลือกการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3) การตัดสินใจเชิงมูลค่า
ของสินค้าเพื่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยนภาษี 4) ความสามารถในการปรับตัวด้านการบริหารคลังสินค้าของพนักงานใน
องค์กร เพื่อการได้รับประโยชน์ทางภาษีอากรจากสินค้าทัณฑ์บนเป็นเขตปลอดภาษีอากร กล่าวคือ การนาเสนอข้อมูล
ภาษีอากรสาหรับผู้ประกอบการจะช่วยให้ ผู้ประกอบการสามารถรับรู้และตัดสินใจเพื่อการดาเนินการเปลี่ยนสิทธิและ
สามารถสร้างผลประโยชน์จากต้นทุนการดาเนินงานเพื่อการขนส่งได้ตามความสามารถและเป้าหมายของผู้ประกอบการ
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่
ค้นพบให้ผู้บริหารคลังสินค้า ทาการปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน 2) การฝึกอบรมการเข้าสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วน
คลังสินค้า 3) การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายการนาส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้องและทันสมั ย
สามารถให้คาแนะนาที่รวดเร็วและถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การฝึกอบรมเทคนิคการขจัดความขัดแย้ง
ระหว่างการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป สาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม โดยควรทาการศึกษาเรื่อง
ในหัวข้อ เรื่องการจัดการหลักสูตรการบริหารคลังสินค้าในส่วนการนาเข้า ส่งออก ระหว่างประเทศ เรื่องประสิทธิภาพของ
ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสารสาหรับการปฏิบัติการเก็บข้อมูลในส่วนคลังสินค้า และเรื่องการจัดการ
หลักสูตรการฝึกอบรมข้อกฎหมายการนาส่งสินค้าระหว่างประเทศ
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จันทิมา เนินชัย 1 ดร.สาธนีย์ แซ่ชิ่น 2
1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในเขต
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในด้าน 1) ผลิตภั ณฑ์ 2) ราคา 3) การส่งเสริมการตลาด 4) การให้บริการแบบเจาะจง
และ 5) การรักษาความเป็นส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ใช้ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีอายุเท่ากับ
หรือมากกว่า 21 ปีขึ้นไปในเขตอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจก
แจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับความสาคัญโดยใช้สถิติ t-test และ
One-way ANOVA ในกรณีที่พบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ทดสอบมีความแตกต่างกันจะทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)
คาสาคัญ: การตัดสินใจ, อาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ 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 decisionmaking of buffet food of Sattahip district Chonburi among our population.
Keywords: decision, buffet food of Sattahip district Chonburi
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจตลอดจน
ค่านิยมและทัศนคติต่างๆ รวมทั้งการรับเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศเข้ามาซึ่งบทบาทสาคัญทาให้พฤติกรรมการ
บริโภค ทั้งด้านการดาเนินชีวิตและบริโภคอาหารในชีวิตประจาวันทุกเพศ ทุกวัย ในสังคมไทย ได้เปลี่ยนแปลงไป มี
การดารงชีวิตที่เร่งรีบทั้งจากการเดินทาง และจากการทางานทาให้แม่บ้านมีการปรุงอาหารน้อยลง และชอบความ
สะดวกสบายดังนั้นการพักผ่อนหรือการเลือกสถานที่ผ่อนคลายความเครียดจากการทางาน จึงต้องการเวลาพักผ่อนที่
จะอยู่ร่วมกันในครอบครัว จึงทาให้การทานข้าวในร้านอาหารเป็นการพักผ่อนของครอบครัวได้อย่างดี ใช้พบปะ
สังสรรค์ระหว่างครอบครัว หรือหมู่เพื่อนฝูง ผู้รวมงาน ฯลฯ ส่งผลให้ร้านอาหารเข้ามา มีบทบาทในชีวิตประจาวันของ
คนในสังคมไทยมากขึ้น จากเหตุผลข้างต้น ทาให้ธุรกิจอาหาร ประเภทต่างๆ มีสูงขึ้นตั้งแต่ร้านอาหารข้างทางไปจนถึง
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า มีทั้ง อาหารไทย อาหารต่างชาติ เช่น อาหารเวียดนาม อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น เป็นต้น
(กิจติมา ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมือง)
การบริโภคอาหารแบบบุฟเฟต์ มีต้นกาเนิดจากประเทศสวีเดนตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ชาวไวกิ้ง ถูกเรียกว่า โจรสลัด
แห่งยุโรปเหนือ เป็นชนเผ่าที่มีทักษะในการเดินเรือสูง ดารงชีพด้วยการซื้อขายสินค้าและปล้น พวกเขาใช้ชีวิตส่วน
ใหญ่บนเรือที่แล่นอยู่กลางทะเล เมื่อได้เรือไปขึ้นมาเทียบฝั่งพวกเขาจึงมักสั่งอาหารที่ต้องการมาวางเต็มโต๊ะ และให้
เลือกรับประทานตามใจชอบ จึงเป็นที่มาของอาหารบุฟเฟต์ อารายธรรมการกินอาหารแบบนี้ถูกชาวฝรั่งเศสขนาน
นามว่า "บุฟเฟต์" (บุ๊บ-เฟ่,buffet) และแพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบัน การกินอาหารบุฟเฟต์ มีความหลากหลายมากขึ้น
มีอาหารทะเล ขนมหวาน และผลไม้เพิ่มเข้ามา แต่จุดเด่นอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือ ต้องบริการตัวเอง (ความรู้รอบตัว.
com)
จากข้อมูลอาเภอสัตหีบเป็นอาเภอชายทะเลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับฐานทัพเรือจึงทาให้อาเภอ
สัตหีบ มีจานวนทหารเรืออยู่มากและจานวนนักท่องเที่ยวประกอบกับอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมจึงทาให้มีแรงงาน
จานวนมากอพยพมาอาศัยอยู่ในอาเภอสัตหีบ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนมาพักอาศัยชั่วคราวในอาเภอสัตหีบซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้ไม่สูงนักและอาหารบุฟเฟ่ต์นับเป็นอาหารที่มีราคาและรู ปแบบที่เหมาะสมและเป็นที่นิยม
ของกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว ร้านอาหารบุฟเฟต์ในอาเภอสัตหีบมีเป็นจานวนมากไม่ว่าจะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ในรูปแบบ
หมูกะทะบุฟเฟ่ต์ อาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ต์ อาหารเกาหลีบุฟเฟ่ต์ เป็นต้น แต่ที่ผู้วิจัยเลือกมามีจานวน 5 ร้านซึ่งมีชื่อเสียง
ในอาเภอสัตหีบ ได้แก่ร้านเปิ้ลหมูกะทะ ร้านมินมินหมูกะทะ ร้านชาบูอินดี้ ร้านถุงทองหมูกะทะ และร้านครัวเต็มรส
บุฟเฟ่ต์
จากข้อมูลเบื้องต้นทาให้ผู้วิจัยได้สนใจทาการศึกษาธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีการขยายตัวอย่างมากใน
อาเภอสัตหีบส่งผลให้มีภาวะการแข่งขันทั้งในด้านของราคา คุ ณภาพ การบริการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ
จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดในด้านการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดจาแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคของร้านบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในเขตอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าและทาการศึกษา ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการและบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในเขตอาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอานาจในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิดอย่างอิสระ ซึ่งไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป เนื่องจากไม่สามารถระบุประชากรที่แน่นอนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ใช้วิธีการคานวณหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร (Non-probability Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน
การตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงทาการสารองจานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 ตั วอย่าง โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ดังนี้
1. วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการกาหนดสัดส่วน จัดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน จาก
จานวน ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จานวน 5 ร้าน ได้แก่ ร้านมินมินหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ ร้านชาบู
อินดี้บุฟเฟ่ต์ ร้านครัวเต็มรสบุฟเฟ่ต์ ร้านถุงทองบุฟเฟ่ต์ ร้านเปิ้ลหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ ได้กลุ่มตัวอย่างร้านละ 80 คน
เนื่องจากทั้ง 5 ร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์ที่มีชื่อเสียงและเป็นร้านที่ประชากรในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นิยมเดินทางไป
รับประทานจึงตัดสินใจเลือก 5 ร้านนี้มาเพื่อเก็บข้อมูล แบบสอบถามเพื่อมาวิเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่มีผล3ต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก จากร้านอาหารบุฟเฟ่ต์จานวน 5 ร้าน
เพื่อให้เกิดการกระจายตัวอย่างทั่วถึง
นิยามคาศัพท์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจเลือกร้านอาหาร
แบบบุฟเฟ่ต์ ความถี่ในการไปรับประทาน จานวนคนในแต่ละครั้งที่ร่วม รับประทาน วันและเวลาที่ใช้ในการไป
รับประทาน และโอกาสที่ท่านมักใช้บริการที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
บุฟเฟ่ต์ หมายถึง การรับประทานอาหารที่ต้องบริการตนเอง
ร้านบุฟเฟ่ต์ หมายถึง ร้านอาหารที่กาลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการรับประทาน
อาหารด้วยความที่เป็นช่องทางเลือกรับอรรถรสแบบไม่อั้น ทั้งผู้บริโภคเองยังสามารถสรรอาหารได้อย่างพึงพอใจตาม
ความต้องการของตนเอง
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ผู้บริโภค หมายถึง ลูกค้าทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เข้ามารับประทานอาหารของร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ใน
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
ปัจจั ยด้า นการตลาดในการตั ดสิน ใจเลือ กบริ โภค หมายถึง ความคิ ดเห็ นของผู้บ ริโภคที่ มีความรู้ สึ ก
ทางด้านอารมณ์ของแต่ละคนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ซึ่งมีผลมาจากส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7P คือ
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นความจาเป็นและความต้องการของคนในยุค ปัจจุบันที่เห็นได้คือ สิ่งที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
ด้านราคา (Price) หมายถึง กาหนดราคาให้เหมาะสมกับฐานลูกค้า และตามรูปลักษณ์อาหารที่ทาให้
เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มลูกค้า
ด้านสถานที่ (Place) ในเรื่องของการจัดจาหน่ายต้องคานึงถึงการเดินทางของลูกค้าว่าจะเดินทาง
อย่างไรให้เกิดความสะดวกสบาย และเป็นที่มองเห็น และหาจุดเด่นของทาเลได้ง่ายของผู้ที่ต้องการบริโภคร้านอาหาร
ของเรา
ด้านการส่งเสริม (Promotions) สร้างความรู้จั กให้ กับกลุ่มลู กค้า ด้ว ยการใช้ สื่อประชาสัม พัน ธ์
ร้านอาหารจะต้องเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น จะมีการจัด Promotion ให้เหมาะสมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการคืน
กาไรให้กับลูกค้า
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ต้องมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วม
งาน จัดอบรม การจูงใจ เพื่อให้สร้างความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รับ
การบริการที่อบอุ่นเสมือนกับการมาพักผ่อน และเป็นเสมือนครอบครัว
ด้านกายภาพและการนาเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให้
เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนาเสนอให้กับลูกค้าให้เห็นเป็นรูปธรรม พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางด้ านกายภาพและรู ปแบบการให้ บริ ก ารเพื่ อสร้ างคุณ ค่า ให้กั บลู กค้ า ไม่ว่ าจะเป็ นด้ านการแต่ งกายสะอาด
เรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริ การ ที่ นาเสนอให้กั บผู้ ใช้ บ ริก ารเพื่อ มอบการให้บ ริก ารอย่า งถู ก ต้อ งรวดเร็ว และท าให้ผู้ใ ช้บ ริก ารเกิด ความ
ประทับใจ มีการจัดการวางแผนเพื่อจะเกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด
ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 อย่างข้างต้นเป็นสิ่งสาคัญต่อการกาหนดกลยุทธ์ต่างๆ ทางด้านการตลาดของ
ธุรกิจ ที่จะต้องมีการจัดส่วนประสมแต่ละอย่างให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรม
ที่แตกต่างกันไปไม่มีสูตรที่ตายตัว
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
5. อาชีพ

ตัวแปรตา
ปัจจัยทางการตลาดในด้านการตัดสินใจ
เลือก บริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัต
หีบจังหวัดชลบุรี
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคาของอาหาร
3. ด้านสถานที่
4. ด้านการส่งเสริม
5. ด้านบุคลากร
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการการให้บริการ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ร้านอาหารบุ ฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามสาหรับประชาชนในอาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดลาดับเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุม
ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ โดยลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทให้เลือกตอบ (Multiple choices)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจ จัย ที่มี ผลต่ อการตัด สินใจบริโภคอาหารบุฟ เฟ่ ต์ เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในการวัดระดับความสาคัญ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายความว่า มีความสาคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายความว่า มีความสาคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายความว่า มีความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายความว่า มีความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายความว่า มีความสาคัญน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นคาถามปลายปิด
มีการนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) โดยการนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นั้นไป
ทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ใช้สูตรของ ครอนบัค (Cronbach’s alpha) ค่าแอลฟาเกิน 0.70 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่ยอมรับได้ของ
แบบสอบถามก็จะสามารถใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ค่าแอลฟา 0.806 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่
ยอมรับได้ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
โดยใช้วิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่ ง ถามเกี่ ย วกั บ ประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม มาหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) และนาเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง
2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตั ดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ท
(Likert’s Scales) ในการวัดระดับความสาคัญซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความสาคัญในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ มีอยู่ 5 ระดับ การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบการวัดความสาคัญดังนี้
ระดับคะแนน 4.21–5.00 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.41–4.20 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับมาก
ระดับคะแนน 2.61–3.40 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 1.81–2.60 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1.00–1.80 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไปด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการแสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ ในการนาเสนอภาพรวมของข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการนาเสนอภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เป็ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการหาความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรตลอดจนการพิ สู จ น์
สมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยในระดับนัยสาคัญที่ระดับ .05 มีดังนี้
2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม
2.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 ใช้ F test ทดสอบความแตกต่างสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม
3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีอายุช่วงระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 41.3 ส่วนใหญ่ศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.3 และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30.5
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
บุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และกระบวนการให้บริการ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและรายด้าน
ผลการศึกษาพบว่า ในด้า นส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กใช้ บริ การ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านกายภาพ เท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ กระบวนการให้บริการ เท่ากับ 4.04 ด้านบุคลากร เท่ากับ 4.02 ด้านส่งเสริม
การตลาด เท่ากับ 3.97 ด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 3.95 ด้านสถานที่ เท่ากับ 3.92 และด้านราคา เท่ากับ 3.71 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อ
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ให้ความสาคัญ
ของความสะอาดและความสวยงามของภาชนะที่ใช้มีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 รองลงมาคือ วัตถุดิบ สด สะอาด เมื่อนามาประกอบอาหาร อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ปริมาณของ
อาหารเพียงพอสาหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ได้นา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการประกอบอาหาร อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามลาดับ
ด้ า นราคาภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.71 ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ราคาที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพของอาหาร และ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ เวลา อยู่ในระดับมาก
เท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และ ราคาถูกกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ตามลาดับ
ด้านสถานที่ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านสถานที่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.46 ให้ความสาคัญต่อมีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
รองลงมาคือ ความกว้างของสถานที่ภายในร้านและการจัด ที่นั่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตาแหน่งที่ตั้งของร้านหาเจอ
ได้ง่าย อยู่ในระดับมากเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ ที่จอดรถเพียงพอกับลูกค้าที่มารับบริการ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ให้ความ
สาคัญต่อส่วนลดพิเศษสาหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10% อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ
การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ให้รายละเอียด ดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับมาก
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 การจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสพิเศษ เช่นวันวาเลนไทน์ วันเด็ก ฯลฯ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 และบริการเสริมอื่นๆ เช่น ช่วงวันเกิดลด 10 % อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ตามลาดับ
ด้านบุคลากรภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ให้ความสาคัญต่อความเอาใจ
ใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ สุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ อยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 มีความรู้ในด้านการปรุงอาหารมีความชานาญ และมีประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแต่งกายเรียบร้อยมีความสุภาพ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับตามลาดับ
ด้านกายภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ให้ความสาคัญกับการจัด
ตกแต่ ง ร้า นสวยงามเป็ นที่ ชื่ นชอบ และ มี บ รรยากาศที่ เหมาะสม อยู่ ใ นระดับ มากที่สุด มี ค่ าเฉลี่ย เท่ า กับ 4.30
รองลงมาคือ ร้านมีความปลอดโปร่ง กว้างขวาง เหมาะแก่การรับประทานอาหาร อยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.17 ความเงียบสงบ เหมาะแก่การรับประทานอาหาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆมีความสะอาดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ให้ความ
สาคัญต่อความหลากหลายของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31รองลงมาคือ มีบริ การที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.94 และการพู ด คุ ย กั บ ลู ก ค้ า มี วาจาไพเราะ เหมาะแก่ ก ารให้ บ ริ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
1. เพศที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. อายุที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา
มีนั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 และ ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ด้ านบุ ค ลากร ด้า นสิ่ ง แวดล้ อมทางกายภาพ
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. อาชี พที่แ ตกต่างกันมี การตัด สินใจที่ ไม่แ ตกต่างในด้ านปัจจั ยส่ว นประสมทางการตลาด
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตีบ จังหวัด
ชลบุร”ี ผลการวิจัยพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคั ญของความสะอาดและความ
สวยงามของภาชนะที่ใช้มีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่เปิดใหม่ ของเพ็ญนภา หมีเทศ (2554) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารที่ เ ปิ ด ใหม่ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคจะให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ อาหารที่เลือกรับประทานนั้นจะต้องมีความสด สะอาด และน่ารับประทาน ถูกหลักอนามัย
และมีรสชาติที่อร่อย
ด้านราคาภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพของ
อาหาร และ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัย
ท างาน ในเขต กรุ ง เทพมหานคร และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดและ ปั จ จั ย อื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกบการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ ข องผู้ บ ริ โภควั ย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ของกิจติมา ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมือง(2555) พบว่าให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน ราคามีมาตรฐาน ทาเลที่ตั้ง
เดินทางไปมา สะดวก พนักงานคอยแนะนาบริการให้ลูกค้ า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความประทับใจในการ
ให้บริการ อยากกลับมาใช้สินค้าอีกในครั้งต่อไป
ด้านสถานที่ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ การมีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพออยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมากเรื่อ งของทาเลที่ตั้งอยู่
ใกล้ชุมชนที่พักอาศัยสถานที่ทางานและการเดินทางที่สะดวก
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ การมีส่วนลดพิเศษ
สาหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10% อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ
ความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคร้าน โคอุน อินดี้ ของมัทวัน พยัคฆนันท์ (2557) พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสนใจในระดับมากเรื่องของรูปแบบโฆษณาของร้านที่ดึงดูดความสนใจ
ด้านบุคลากร ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริก ารร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมากเรื่องของพนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ด้านกายภาพ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ การจัดตกแต่งร้านสวยงามเป็นที่ชื่น
ชอบ และ มีบ รรยากาศที่เหมาะสม อยู่ ใ นระดั บมาก ซึ่ งสอดคล้ องกับ การศึกษา เรื่อง ปัจจั ยที่มี อิทธิ พลต่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555)
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมากเรื่องของความสะอาดของร้านและการตกแต่งภายในร้าน
ด้านกระบวนการการให้บริการ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ ความหลากหลายของ
การบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเข้าใช้บริการร้านอาหาร
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ญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมาก
เรื่องของขั้นตอนการรับออร์เดอร์อาหารมีความรวดเร็ว ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลทีไ่ ด้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนามาใช้เสนอแนะได้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการควรให้ความสาคัญในการนาวัตถุดิบที่มีความ สด สะอาด และมี
คุณภาพมาใช้ในร้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานของที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของความสะอาดทั้งใน
ร้านและนอกร้าน
2. ปัจจัยด้านราคาควรมีราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพของอาหารและเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาให้ลูกค้า
ได้รับความคุ้มค่าที่สุด
3. ปัจจัยด้านสถานที่ ควรให้ความสาคัญกับสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการ
และมีความสะดวกสบายพอสาหรับลูกค้า
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสาหรับวันสาคัญให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อย่างเช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น
และรวมถึงการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆสาหรับลูกค้าหน้าใหม่ที่เข้ามารับบริการ
5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความสาคัญกับการแต่งกายความสุภาพเรียบร้อยและความสะอาด
ของผู้ให้บริการ มีวาจาที่สุภาพเหมาะแก่การให้บริการ
6. ปัจ จั ยด้ า นกายภาพ ควรจั ด ตกแต่ งร้ า นให้ มี ค วามน่ าสนใจ สร้ างความเงี ยบสงบ และสร้ า ง
บรรยากาศให้น่ารับประทาน รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาด
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ สร้างความหลากหลายในการให้บริการรวมไปถึงการดูแลเอาใจ
ใส่ให้กับผู้บริโภคที่เข้ามารับประทาน
การวิเคราะห์ทางสถิติ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่ว ไปด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแสดงระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค
2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีดังนี้
2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม
2.2 ใช้ One-way ANOVA (F test) ทดสอบความแตกต่างสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม
3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง และแผนภาพ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่ว ไปด้วยค่าสถิติ
พืน้ ฐาน ไดแก่ค่าร้อยละ และใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแสดงระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค
2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีดังนี้
2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม
2.2 ใช้ One-way ANOVA (F test) ทดสอบความแตกต่างสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า
สองกลุ่ม
3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีอายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.3 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 10,00120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 และเป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.3
ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้
ในโอกาสพบปะสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 35.3 มีความถี่ในการไปใช้บริการอยู่ที่ 3 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 35.3
วั น ที่ นิ ย มไปใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ วั น เสาร์ –วั น อาทิ ต ย์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.1 ช่ ว งเวลาการใช้ ค วามถี่ ใ นการใช้
ระยะเวลา พบว่า ช่วงเวลาการใช้บริการ 18.01-21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 58.8 การพบเจอโฆษณาของทางร้านมาก
ทีส่ ุดคือการพบเห็นผ่าน โทรทัศน์/วิทยุ และการพบเห็นจากทาง Website คิดเป็นร้อยละ 32.9 และพฤติกรรมการไป
ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ส่วนมากผู้ที่ไปใช้บริการไปร่วมกับเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 35.3
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับความสาคัญของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้ง 7 ด้าน พอสรุปได้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่สาคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ให้ความสาคัญต่อวัตถุดิบที่นามาใช้ประกอบอาหาร อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ วัตถุดิบที่นามาประกอบอาหาร สด สะอาด เสมอ อยู่ในระดับมาก มีประเภทความสะอาด
และสวยงามของภาชนะมีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมาก และ ปริมาณของอาหารเพียงพอสาหรับลูกค้า
อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ“การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพประจาปี 2560

426

24 มีนาคม 2560

2. ปัจจัยด้านราคา
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่สาคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ราคาเหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ราคาได้มาตรฐานเมื่อเทียบกับร้านอื่น อยู่ในระดับมาก ราคา อยู่ในระดับมาก และ ความคุ้มค่ากับราคา
เมื่อเปรียบเทียบกับเวลา อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
3. ปัจจัยด้านสถานที่
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่สาคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ที่จอดรถเพียงพอกับลูกค้าที่มาใช้บริการ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ความกว้างของสถานที่ภายในร้านและการจัดที่นั่ง อยู่ในระดับมาก ตาแหน่งที่ตั้งของร้านหาเจอได้
ง่าย อยู่ในระดับมาก และ มีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่สาคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ส่วนลดพิเศษสาหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10%
อยู่ใน ระดับมาก รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสพิเศษ เช่น วันวาเลนไทน์ วันเด็ก ฯลฯ อยู่ในระดับมาก
บริการเสริมอื่นๆ เช่น ช่วงวันเกิดลด 10% อยู่ในระดับมาก และ การโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ให้รายละเอียด ดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่สาคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ให้ความสาคัญต่อความรู้ในการปรุงอาหาร มีความ
ชานาญ และมีประสบการณ์ อยู่ใ นระดับมาก รองลงมาคือ มีเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก สุขภาพ
อนามัยแข็งแรงไม่ มีโรคติดต่อ อยู่ในระดับมาก และมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแต่งกายเรียบร้อยมีความ
สุภาพ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
6. ปัจจัยด้านกายภาพ
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่สาคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้า นอาหารบุ ฟเฟ่ ต์ในอ าเภอสัต หีบ จั งหวั ดชลบุรี ได้แก่ การจัดตกแต่ งร้า นสวยงามเป็น ที่ชื่นชอบ และมี
บรรยากาศ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก ร้านมีความ
ปลอดโปร่ง กว้างขวาง เหมาะแก่การรับประทาน อยู่ในระดับมาก และ ความเงียบสงบ เหมาะแก่การรับประทาน อยู่
ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่สาคัญทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ การบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ความหลากหลายของการบริการ อยู่ในระดับมาก มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ อยู่
ในระดับมาก และ การพูดคุยกับลูกค้ามีวาจาไพเราะ เหมาะแก่การบริการ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
ด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจบริการร้านอาหารบุฟเฟ่ ต์ในอาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่าง มีระดับสาคัญในด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ไม่พบ
ความแตกต่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการบริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับสาคัญต่อปัจจัยที่สาคัญใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส่วนด้านราคา และด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ไม่แตกต่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความสาคัญต่อ
ปัจ จั ย ที่สาคั ญ ใน ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาดแตกต่า งกั นอย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านผลิตภั ณฑ์ ด้านราคา ด้านการกระบวนการให้บริการ และด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่
แตกต่างกันอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่
สาคัญใน ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
บุคลากร ไม่แตกต่างกันอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
5. ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความสาคัญต่อปัจจัยที่
สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตีบ จังหวัด
ชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญของความสะอาดและความ
สวยงามของภาชนะที่ใช้มีความเหมาะสมกับอาหาร อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
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ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่เปิดใหม่ ของเพ็ญนภา หมีเทศ (2554) พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารที่ เ ปิ ด ใหม่ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคจะให้
ความสาคัญมากที่สุด คือ อาหารที่เลือกรับประทานนั้นจะต้องมีความสด สะอาด และน่ารับประทาน ถูกหลักอนามัย
และมีรสชาติที่อร่อย
ด้านราคาภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ ราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณภาพของ
อาหาร และ ความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลา อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัย
ทางาน ในเขต กรุงเทพมหานคร และความสัม พันธ์ ระหว่ างปั จจัย ส่วนประสมทางการตลาดและ ปัจ จัยอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ของกิจติมา
ลุมภักดี และ ไกรชิต สุตะเมือง (2555) พบว่าให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน ราคามีมาตรฐาน ทาเลที่ตั้งเดินทางไปมา
สะดวก พนักงานคอยแนะนาบริการให้ลูกค้ า อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ความประทับใจในการให้บริการ อยาก
กลับมาใช้สินค้าอีกในครั้งต่อไป
ด้านสถานที่ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ การมีที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพออยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมากเรื่องของทาเลที่ตั้งอยู่
ใกล้ชุมชนที่พักอาศัยสถานที่ทางานและการเดินทางที่สะดวก
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ การมีส่วนลดพิเศษ
สาหรับสมาชิก เช่น ลดค่าอาหาร 10% อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา การตัดสินใจเลือกใช้บริการ และ
ความต้องการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคร้าน โคอุน อินดี้ ของมัทวัน พยัคฆนันท์ (2557) พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสนใจในระดับมากเรื่องของรูปแบบโฆษณาของร้านที่ดึงดูดความสนใจ
ด้านบุคลากร ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้า ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมากเรื่องของพนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ด้านกายภาพ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ การจัดตกแต่งร้านสวยงามเป็นที่ชื่น
ชอบ และ มีบ รรยากาศที่เหมาะสม อยู่ ใ นระดั บมาก ซึ่ งสอดคล้ องกับ การศึกษา เรื่อง ปัจจั ยที่มี อิทธิ พลต่ อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555)
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมากเรื่องของ ความสะอาดของร้านและการตกแต่งภายในร้าน
ด้านกระบวนการการให้บริการ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อ ความหลากหลายของ
การบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเข้าใช้บริการร้านอาหาร
ญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ของ กิตติภพ สงเคราะห์ (2555) พบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมาก
เรื่องของขั้นตอนการรับออร์เดอร์อาหารมีความรวดเร็ว ถูกต้อง
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนามาใช้เสนอแนะได้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ความสาคัญในการนาวัตถุดิบที่มีความ สด สะอาด และมี
คุณภาพมาใช้ในร้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานของที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของความสะอาดทั้งใน
ร้านและนอกร้าน
2. ปัจจัยด้านราคา มีราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพของอาหารและเมือ่ เปรียบเทียบกับเวลาให้ลูกค่าได้รับ
ความคุ้มค่าที่สุด
3. ปัจจัยด้านสถานที่ ควรให้ความสาคัญกับสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการ
และมีความสะดวกสบายพอสาหรับลูกค้า
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสาหรับวันสาคัญให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อย่างเช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น
และรวมถึงการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆสาหรับลูกค้าหน้าใหม่ที่เข้ามารับบริการ
5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความสาคัญกับการแต่งกายความสุภาพเรียบร้อยและความสะอาด
ของผู้ให้บริการ มีวาจาที่สุภาพเหมาะแก่การให้บริการ
6. ปัจ จั ยด้ า นกายภาพ ควรจั ด ตกแต่ งร้ า นให้ มี ค วามน่ าสนใจ สร้ างความเงี ยบสงบ และสร้ า ง
บรรยากาศให้น่ารับประทาน รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาด
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ สร้างความหลากหลายในการให้บริการรวมไปถึงการดูแลเอาใจ
ใส่ให้กับผู้บริโภคที่เข้ามารับประทาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรีเท่านั้น ผู้สนใจควรทาการศึกษาประชากรที่ใช้บริการในจังหวัดอื่นๆ ตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
นามาเปรียบเทียบและจัดกระบวนการให้บริการให้ตามความต้องการของผู้บริโภค
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย
มุ่งเน้นถึงผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการเป็นประจา เพื่อทราบถึงเหตุผลและพฤติกรรมที่สามารถนาไปใช้ในการกาหนดกล
ยุทธ์ในการรักษาฐานลูกค้าประจาของร้านได้
3. ศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านรูปแบบการดารงชีวิต ฯลฯ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในอาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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NBUS051: ปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ในอาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี
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
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สาคัญการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
จาแนกตามประชากรศาสตร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอานาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิด
อย่างอิสระ จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากการเลือกแบบง่ายด้วยวิธีสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) สาหรับการบรรยายข้อมูลเชิงอนุมานโดยใช้การทดสอบค่า t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F test ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่ง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
คาสาคัญ: 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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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การนวดไทยนับเป็นภูมิปัญญาอันล้าค่าของคนไทยที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมาช้านาน การนวด
หรือหัตถเวชเป็นการรักษาโรควิธีหนึ่ง ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถบาบัดได้
ด้วยการใช้ยาฉีดหรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทสาคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค ดังจะเห็นได้ว่าการนวดมีบทบาท
สาคัญในการรักษาโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อว่าการนวดมีการเริ่มต้นมาจากการช่วยเหลือกันเองภายใน
ครอบครัว เช่น สามีนวดให้ภรรยา ภรรยานวดให้สามี ลูกนวดให้พ่อแม่ หรือปู่ย่า ตายาย มี การใช้อวัยวะต่างๆ เช่น
ศอก เข่า และเท้า นวดให้กันหรือนวดด้วยตนเอง มีการพัฒนาการใช้ อุปกรณ์ในการนวด เพื่อช่วยให้ใช้น้าหนักได้มากขึ้น
เช่น นมสาว ไม้กดท้อง จากการนวดช่วยเหลือตนเองภายในครอบครัวจนเกิดความชานาญและมั่นใจ จึงได้มีการนวด
ช่วยเหลือความเจ็บป่วยของเพื่อนบ้าน จนได้รับความนิยมและเชือ่ ถือจากผู้มารับบริการจนเกิดอาชีพหมอนวดในที่สดุ
(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2559: ออนไลน์)
สถานการณ์ปัจจุบันการนวดไทยกาลังได้รับความนิยมกว้างไกลทั้งในกลุ่มของคนไทยเองและต่างชาติ
มีสถาบันสอนนวดไทยมากมายหลายแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนสอนนวดของวัดโพธิ์ โรงเรียนอายุรเวทของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และยังมีโรงเรียนสอนหมอนวดสายตาพิการ และภาคเอกชนอื่นๆ อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ผู้คนตกงานมากมาย กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องนวด โดยเปิดสอนวิชานวดไทยแก่ผู้ตกงาน เพื่อนาวิชาไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองในเบื้องต้น เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในยามบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤต รวมถึงการส่งเสริมสถาบัน
ต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนเรื่องนวดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลสรุปล่าสุดพบว่า อาชีพนวดไทยสามารถก่อรายได้
ให้แก่ประเทศชาติได้ปีละกว่าพันล้านบาท เพียงแค่มันสมอง 2 มือของคนไทยก็สามารถช่วยชาติได้อีกทางหนึ่ง
(วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2555)
ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคในการบรรเทาปัญหาสุขภาพอย่าง
จริงจัง ทาให้คนส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาใช้บริการนวดแผนไทยมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจนวดแผนไทย
กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจับตามองสาหรับผู้ที่มีศกั ยภาพ ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงและใช้เงินลงทุนไม่มากนัก
จากสภาพข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพราะผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการทาธุรกิจนวดแผนไทย
ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์สามารถนาไปใช้ในการวางแผนการทาธุรกิจให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดย
นาไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการทาธุรกิจ
ให้บริการนวดแผนไทยที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจด้านนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพจาแนกตาม
ประชากรศาสตร์
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วิธีการศึกษาวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุตั้งแต่
18 ปี ขึ้นไป เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มอี านาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิดอย่างอิสระ โดยจะ
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง โดยจะศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภค
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุตั้งแต่
18 ปี ขึ้นไป เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอานาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีความคิดอย่างอิสระ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran)
สูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
P = .05
เมื่อ n
P
e
Z

=
=
=
=

ใช้สูตร n =

Z2
4e 2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ระดับความมั่นใจที่กาหนด หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสาคัญ .05 มีค่า Z = 1.96
- ถ้าระดับความเชื่อมั่น 99% หรือระดับนัยสาคัญ .01 มีค่า Z = 2.58

1.96 
n =
2
4  .05 
= 384.16
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจยั ได้ตัวอย่าง 384.16  385 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสารอง 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
2
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 การตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในด้านส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย
2.1.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.1.2 ราคา
2.1.3 สถานที่
2.1.4 การส่งเสริมการตลาด
2.1.5 บุคลากร
2.1.6 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2.1.7 กระบวนการให้บริการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ หมายถึง บทบาทของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวด
แผนไทย โดยจะตัดสินใจใช้บริการหรือไม่อย่างไร โดยจะใช้บริการที่ไหน เพราะอะไร การบริการเป็นอย่างไร จึงจะทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการ
การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หมายถึง การรักษา หรือการบาบัดอาการปวดเมื่อย โดยการใช้การรักษา
แบบแพทย์แผนโบราณ มีบุคคลที่ทาการรักษาโดยการจับ บีบ กด นวด โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข
การตัดสินใจ (7 P’s) หมายถึง ปัจจัยที่มีผลทาให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการ โดยมีองค์ประกอบที่ทาให้การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กระบวนการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น โปรแกรมการนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดตัวเพื่อสุขภาพ นวดน้ามันเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
ราคา หมายถึง ค่าบริการในการใช้บริการนวดแผนไทย เช่น โปรแกรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแบบ
เหมาจ่าย 10 ครั้ง 1,500 บาท นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 180 บาท/ชั่วโมง นวดตัวเพื่อสุขภาพแบบธรรมดา 200 บาท/
ชั่วโมง นวดน้ามันเพื่อสุขภาพ 250 บาท/ชั่วโมง เป็นต้น
สถานที่ หมายถึง สถานที่ให้บริการนวดแผนไทย ประกอบด้วย ทาเลที่ตั้ง การเดินทางไปมาสะดวก ภายใน
มีพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ มีความสะอาด ตกแต่งสวยงาม
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่ผู้ประกอบการได้จัดให้มีขึ้ นเพื่อให้มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ให้การบริการหรือโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เรียกว่า หมอนวด ที่ได้รับการอบรม
ฝึกฝน จนชานาญ และได้รับใบรับรองการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมของสถานที่ใ ห้บริการ เช่น ห้องให้บริการกว้างขวาง
อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีกลิ่นหอมของสมุนไพร การจัดตกแต่งร้านสวยงาม เปิดเพลงสร้างบรรยากาศอย่างเหมาะสม
กระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ ลาดับ ในการให้บริการ เช่น การนวดที่ถูกต้อง มีการสร้าง
บรรยากาศให้ผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง กลิ่นหอมของน้ามันหอมระเหย จัดเตรียมส่วนผสม เสื้อผ้าที่ใช้ผลัดเปลี่ยน
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ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มีการเสิร์ฟน้าอุ่นหรือน้าสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการใช้
บริการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
5. อาชีพ

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในด้านส่วนประสมการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2. ราคา
3. สถานที่
4. การส่งเสริมการตลาด
5. บุคลากร
6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7. กระบวนการให้บริการ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดข้างต้น นามาตั้งสมมติฐานของการศึกษาได้ ดังนี้
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพ ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามสาหรับประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดลาดับเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูล
ที่ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ โดยลักษณะเป็นแบบสอบถามประเภทให้เลือกตอบ (Multiple choices)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ในการวัดระดับความสาคัญ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายความว่า มีความสาคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายความว่า มีความสาคัญมาก
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ระดับคะแนน 3 หมายความว่า มีความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายความว่า มีความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายความว่า มีความสาคัญน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นคาถามปลายเปิด
มีการนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) โดยการนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
นั้นไปทดลองใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach’s alpha) ค่าแอลฟาเกิน 0.70 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่ยอมรับได้ของ
แบบสอบถามก็จะสามารถใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ค่าแอลฟา 0.88 แสดงถึงความคงที่ในระดับที่
ยอมรับได้ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
โดยใช้วิธีทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. นาข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
มาหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าร้อยละ (percentage) และนาเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง
2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญในการเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scales)
ในการวัดระดับความสาคัญซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความสาคัญในการใช้บริการนวดแผนไทย มีอยู่ 5 ระดับ การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบการวัดความสาคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน 4.21-5.00 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับมาก
ระดับคะแนน 2.61-3.40 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 1.81-2.60 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1.00-1.80 คะแนน หมายความว่า มีความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไปด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการแสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ ในการนาเสนอภาพรวมของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการนาเสนอภาพรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2. สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนการพิสูจน์สมมติฐาน
และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยในระดับนัยสาคัญที่ 0.5 มีดังนี้
2.1 ใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม
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2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3 ใช้ F test ทดสอบความแตกต่างสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม
3. แปลความหมายและสรุปผลในการวิเคราะห์ด้วยตาราง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในอาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีอายุระหว่าง 28-37 ปี คิดเป็นร้อยละ
34.8 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 15,001-25,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเป็นกลุ่มข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 47.5
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมและรายด้าน
ผลการศึกษาพบว่า ในด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 7 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ เท่ากับ 4.08 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร เท่ากับ 3.95 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
เท่ากับ 3.80 ด้านสถานที่และผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 3.65 ด้านราคา เท่ากับ 3.63 และด้านการส่งเสริมการตลาด เท่ากับ
3.29 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อ
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และให้
ความสาคัญต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ รูปแบบ
ของร้านเหมาะสมกับการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 มีประเภทการให้บริการที่หลากหลาย เช่น
นวดฝ่าเท้า นวดตัว นวดน้ามัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ตามลาดับ
ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และให้ความสาคัญต่อการ
ให้มีการแจ้งอัตราการใช้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมาคือ ราคาได้มาตรฐาน
เมื่อเทียบกับร้านอื่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพการบริการ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และ มีความหลากหลายของราคาสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตามลาดับ
ด้านสถานที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และให้ความสาคัญต่อการ
มีห้องให้บริการแต่ละประเภท กั้นเป็นสัดเป็นส่วน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ ภายในร้านมี
ความสะอาด มองดูสบายตา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 การเดินทางมาร้านนวดแผนไทยมีเส้นทางที่ไม่
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ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และ มีที่จอดรถสาหรับลูกค้าร้านนวดแผนไทยโดยเฉพาะ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และให้
ความสาคัญต่อการมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ให้รายละเอียดดึงดูดความสนใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมาคือ มีการจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้าได้ส่วนลด อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น แจกของแถม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.18 และ มีส่วนลด เช่น ซื้อคอร์สนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ลด 10% อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
ตามลาดับ
ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และให้ความสาคัญต่อ
ความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ มีความรู้ในด้านการนวด มีความ
ชานาญ และมีประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่งกายเรียบร้อย มีความสุภาพ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามลาดับ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และให้
ความสาคัญกับอากาศถ่ายเทได้ดี มีกลิ่นหอมของสมุนไพร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือ อุปกรณ์
และเครื่องใช้ต่างๆ มีความสะอาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ร้านไม่แคบจนเกินไปและมีห้องนวดเพียงพอ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และการจัดตกแต่งร้านสวยงามน่าสนใจ เปิดเพลงสร้างบรรยากาศอย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และให้
ความสาคัญต่อการแนะนาประเภทการให้บริการอย่างละเอียด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมาคือ
มีบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 มีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริก าร
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น การล้างเท้าก่อนนวดฝ่าเท้า การเสิร์ฟน้าสมุนไพร
การเตรียมเสื้อผ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจ จัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1. เพศที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. อายุที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการมีการตัดสินใจที่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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5. อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจที่ไม่แตกต่างในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล
การอภิปรายผลปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนเพื่อสุขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการให้บริการลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อ งกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ของ กรทิพย์ จันทร์แจ้ง และคณะ (2552) พบว่า ความสาคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการในการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ทั้งโดยรวมและ
รายได้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
อยู่ในระดับมาก
ด้านราคา โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการมีอัตราให้ความสาคัญต่อการให้มีการ
แจ้งอัตราการใช้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ของ ภานิกานต์ คงนันทะ
(2553) พบว่า ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพบริการ มีการแจ้งอัตราค่าใช้บริการอย่างชัดเจน มีความ
สะดวกในการชาระเงิน ราคาได้มาตรฐาน
ด้านสถานที่ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการมีห้องให้บริการแต่ละประเภท กั้นเป็น
สัดเป็นส่วน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องปัจจัยด้าน ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยแบบสปาที่ Health Land ของ หทัยรัตน์ สิทธิโชค (2552) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพ ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ
เช่น ทีวี เว็บไซต์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ให้รายละเอียดดึงดูดความสนใจ อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคลและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานคร ของ กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ (2554) ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านสถานที่ ให้ความสาคัญต่อการตั้งอยู่ใกล้ที่ทางาน
เพื่อสะดวกในการมาใช้บริการหลังเลิกงาน อยู่ในระดับมาก
ด้านบุคลากร โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อความเอาใจใส่ในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ญาณิศา ตันวรรณรักษ์ (2558: 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ของธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษามาตรฐานของธุรกิจนวดแผนไทย และ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาใช้บริการนวดแผนไทยในด้านสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม คือ ที่พักคอยของผู้ใช้บริการ และด้าน
บุคลากรและการปฏิบัติงาน คือ การแต่งกายของผู้นวดนักท่องเที่ยว
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่ออากาศถ่ายเทได้ดี มีกลิ่น
หอมของสมุนไพร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา Marketing Forum (2010) ว่า สิ่งแวดล้อมทาง
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กายภาพ (Physical evidence) กิจกรรมการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับผู้บริโภค การสร้างคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้บริโภคควรได้รับ
เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองเห็นก่อนได้รับการบริการ เช่น การบรรจุหีบห่อ การตกแต่งห้อง การจัดสวนในสปา ซึ่งสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้บริการ หากถามว่าการบริการเกิดขึ้น ณ ที่ใด คาตอบที่ได้จะหมายถึง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการแนะนาประเภทการให้
บริการอย่างละเอียด อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้ให้ความหมาย
ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ
ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในอาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผนในการประกอบธุรกิจ เพื่อปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีและอาจนาไปสู่แผนการพัฒนาธุรกิจนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพในระดับประเทศต่อไป ข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนามาเสนอแนะได้ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรให้ความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับชื่อเสียงของร้านที่ยังไม่เป็น
ที่รู้จักและได้รับความนิยม ควรมีการโฆษณาให้มากขึ้น เช่น การโฆษณาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
2. ปัจจัยด้านราคา ควรมีราคาการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการ
ได้มากขึ้น
3. ปัจจัยด้านสถานที่ ควรให้ความสาคัญกับสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับผู้บริโภคที่เข้ามารับ
บริการ
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสาคัญกับ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
รูปแบบต่างๆ เช่น การขายคอร์สนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในราคาที่ถูกกว่ารายครั้ง
5. ปัจจัยด้านบุคลากร ควรให้ความสาคัญกับการแต่งกาย ความสุภาพเรียบร้อย และความสะอาด
ของผู้ให้บริการ
6. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดตกแต่งร้านให้ มีความน่าสนใจ เปิดเพลงสร้าง
บรรยากาศเพื่อการผ่อนคลาย
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ควรให้ความสาคัญกับการบริการเสริม เช่น การล้างเท้า
ก่อนนวดฝ่าเท้า ควรมีกลิ่นของสมุนไพรเพื่อการผ่อนคลาย การเสิร์ฟน้าสมุนไพรเมื่อนวดเสร็จ การเตรียมเสื้อผ้า
สาหรับเปลี่ยนเพื่อนวดแผนไทยให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพในอาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น ผู้สนใจควรทาการศึกษาประชากรที่ใช้บริการในจังหวัดอื่นๆ ตามภูมิภาค
ของประเทศ เพื่อนามาเปรียบเทียบและจัดกระบวนการให้บริการให้ตามความต้องการของผู้บริโภค
2. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ซึ่งถูกกาหนดขอบเขตที่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และการตัดสินใจเลือกใช้ บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในด้าน
ส่วนประสมการตลาด จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะด้านให้ละเอียดลึกลงไปอีก เช่น ปัจจัยอื่นๆ เปรียบเทียบกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดของผู้จัดจาหน่าย และความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้บริการ
เอกสารอ้างอิง
กรทิพย์ จันทร์แจ้ง; วันทนีย์ ภูมิภัทราคม; และธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร. (ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552-มกราคม 2553).
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเลือกร้านนวดแผนไทยเพือ่ สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
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