
สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ช่ือผูวิจัย            หนา 
 

ภาวะผูนําของหัวหนางาน 1 
 ขวัญชนก  บูรณะ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด  14 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
 จักรพงศ  แกวกระจางสินธ 
 

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของอูซอมรถยนต   26 
อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร 
 จิระพันธ  เศวตกุล 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑปูนซีเมนต  34 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากดั (มหาชน) 
 จุฑา รัศมียูงทอง 
 

การตดัสินใจของผูบรโิภคในการเลือกซ้ือบานเดี่ยว กรณีศึกษา :  44 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

จุไรรัตน  จันทอง 
 

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางกลยุทธการปรับตัว  55 
กลยุทธการสรางความแตกตาง และความอยูรอดของธุรกิจคาปลีก  
ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ชฎาพร  รักขนาม 
 

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางคุณลักษณะของผูประกอบการ  63 
โอกาสของธุรกิจ และความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสราง 
ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ดารารัตน  แซเลื่อง 
 

การนําเสนอพระพุทธศาสนาของสังคมไทยในยุคดิจิทัลผานสื่อหนังสือพิมพ 71 
 ธนิต  อมรวิทยกิจเวชา 

 
 



สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ช่ือผูวิจัย หนา 
 

ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงิน 83 
ของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม 

ธัญญารัตน  สินประเสริฐ 
 

ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะ 94 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง  
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  

นริญญา  โภคานฤมิต 
 

คุณภาพในการใหบรกิารของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสริิกติิ์ 107 
นัทรรินทร  ฉายัษเฐียร 
 

ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลัง 119 
บนระบบการบันทึกบัญชดีวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS)  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

บังอร  หม่ืนพหล 
 

อิทธิพลของความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการของศูนยกีฬา 129 
เทควันโดที่มีตอความผูกพันของผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติ 
 ปรียาวดี  ธีรานุวัตร 
 

ความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอเิล็กทรอนิกสของขาราชการ 138 
องคการบริหารสวนจังหวดัปทุมธานี 

ภูริชญาฐ  วีระกุล 
 

การศึกษาความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอ 147 
สถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชยีงใหม 
 มณฑิตา  จนัทรหมื่น 
 

ปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 158 
 ยุวดี  เนาวบุตร 
 

 



สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ช่ือผูวิจัย หนา 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลอืกซือ้บานจัดสรรในเขตปริมณฑล 166 
วันเพ็ญ  ทรัพยสมบูรณ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเลือกซื้อ 176 
ผลิตภณัฑขาวหอมมะลิของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอด็ 

วิทิต  ไหวด ี
 

ปจจัยในการศึกษาตอระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  190 
ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 

ศิรินภา  มั่นคง 
 

ความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตาํบลคูหาใต 202 
อําเภอรตัภูมิ จังหวัดสงขลา 

ศิริวรรณ  โสปยะ 
 

ความจงรักภกัดีของลกูคาธนาคารออมสิน 215 
สราลี  เลิศอรรควัตร 
 

ปจจัยท่ีทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี :  224 
พนักงาน บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากดั สาํนักงานใหญ 

สายชล  ทันจิตต 
 

ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS)  231 
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย 

สุคนธทิพย  ดาํริห 
 

ปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมการเลือกรานกาแฟสด ในอําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน 241 
สุนทร  ดิลกกัลยากุล 
 

ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญช ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 249 
ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 สุประภา  คําวงษา 
 



สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ช่ือผูวิจัย หนา 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอคณุภาพการบริการของโรงแรม 260 
เซ็นทารา ซีววิ รสีอรท เขาหลัก ตามความเห็นของลูกคาผูมาใชบรกิาร 
 สุพัตรา  วงศจนิดา 
 

ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตาํบลบัวนอย  274 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

สุพิศ  วงคประเทศ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอคณุภาพชีวติการทํางานของบุคลากรในสังกัด 286 
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดศรสีะเกษ 

อนุพันธ  ประจํา 
 

ประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย  298 
อําเภอโนนคูณ จังหวดัศรีสะเกษ 

อิทธิศักดิ์  จึงมั่นคงกิจ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของอาสาสมัครสาธารณสุข 310 
ประจําหมูบานในยุคประเทศไทย 4.0 

เอก  ตริยะเกษม 
 



ภาวะผูนําของหัวหนางาน 
 
Principles of Procurement Departments
 
ผูวิจัย    ขวัญชนก  บูรณะ 
   สาขาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 
   ภาควิชาการตลาดและการจัดการ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้ง

ไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของ
หัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา และเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการ
ติดตั้งไฟฟาและเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขต
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานในระดับหัวหนางานที่ในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 
120 คน โดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) (Taro Yamane,1973 
อางอิงเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2545,น.203) สุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test และเพื่อเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของ
หัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 120 คน 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 50.80 เพศหญิง จํานวน 59 คน คิด
เปนรอยละ 49.20 สวนใหญมีอายุ 40 ปขึ้นไป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 46.70 สวนนอยมีอายุ 20 – 30ป 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 73.30 และมี
สวนนอยที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.70 มีประสบการณทํางานมีตั้งแต 
10 ปขึ้นไป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 57.50 และมีสวนนอยที่ประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป จํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 3.30 

ผลการทําสอบสมมติฐาน พบวา 1) ดานภาวะผูนําแบบคําส่ัง จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่
มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น 
พนักงานในระดับหัวหนางาน เปนผูนําที่มุงเนนใหความสําคัญกับงานเปนหลัก สั่งการ ผลักดันผล ควบคุมการ
ตัดสินใจและความคาดหวังอยางชัดเจน จะไมใหความสําคัญดานความสัมพันธกับสมาชิกในทีมมากนักจึงเหมาะ
กับสมาชิกในทีมที่มีความพรอมนอย มีขอจํากัดดานทักษะความสามารถ และยังขาดความมุงมั่นใสใจงาน จึงตอง
ใหคําชี้แนะข้ันตอนและวิธีการทํางานท่ีชัดเจน และใกลชิด 2) ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน จาก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้ง
ไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนางาน เปนผูนําที่มุงเนนใหความสําคัญกับงานเปน
หลัก ส่ังการ ผลักดันผล ควบคุมการตัดสินใจและความคาดหวังอยางชัดเจน จ ะไมใหความสําคัญดาน
ความสัมพันธกับสมาชิกในทีมมากนัก จึงเหมาะกับสมาชิกในทีมที่มีความพรอมนอย มีขอจํากัดดานทักษะ
ความสามารถ และยังขาดความมุงมั่นใสใจงาน จึงตองใหคําชี้แนะข้ันตอนและวิธีการทํางานท่ีชัดเจน และใกลชิด 
3)ดานภาวะผูนําแบบสนับสนุน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิง

�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



สถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนา 
เปนผูนําสรางคน ชอบพัฒนาคนเพ่ืออนาคต ตองการสนับสนุนดวยการสรางความแข็งแกรงในแตละบุคคลเพื่อ
ทําใหภาพรวมประสบความสําเร็จ หรือในสถานการณที่ตองปรับปรุงการทํางานของพนักงาน หรือการพัฒนาเพื่อ
สรางจุดแข็งในระยะยาว รูปแบบนี้จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพนอยหากมีคนในทีมตอตานหรือผูนําขาด
ความเชี่ยวชาญ 4) ดานภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะ
ภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานใน
ระดับหัวหนางาน เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับคนและความรูสึกของคนเปนหลัก มีสวนรวมในฐานะสมาชิกคน
หนึ่งไมเนนการควบคุม สั่งการ สรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมิตร อบอุน คอยชี้แนะ ใหกําลังใจ รับฟง 
ตัดสินใจและแบงปนความรับผิดชอบรวมกัน จึงเหมาะกับสมาชิกในทีมที่มีความพรอมสูง มีความรู ความสามารถ
ตลอดจนความรับผิดชอบสูง เปนที่นาเชื่อถือและไววางใจได 

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 120 คน เปนเพศชาย จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 50.80 เพศหญิง 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 49.20 สวนใหญมีอายุ 40 ปขึ้นไป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 46.70 สวน
นอยมีอายุ 20 – 30ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 73.30 และมีสวนนอยที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.70 มี
ประสบการณทํางานมีตั้งแต 10ปขึ้นไป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 57.50 และมีสวนนอยที่ประสบการณ
ทํางานนอยกวา 1 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

 
คําสําคัญ : ภาวะผูนํา 
  
Abstract 

Research on Factors Affecting Situational Leadership Style of Supervisors in 
Electrical Installation Business Nakhon Ratchasima Province The purpose of this study 
was to investigate factors influencing the situational leadership of supervisors in the 
electrical installation business. To study the level of situational leadership of supervisors 
in the electrical installation business and to compare the situational leadership styles of 
supervisors in the electrical installation business. Nakhon Ratchasima Province 
Classified by different personal information. The population used in this research. The 
population employed in this study included employees at the supervisory level in the 
electrical installation business. The sample size of Taro Yamane, 1973 Taro Yamane 
(1973, cited by Sakisavalaporn, 2002, p. 203) was sampled using a specific method. The 
instruments used for data collection were questionnaires, statistics for data analysis, 
frequency, percentage, mean, standard deviation Compare differences with t-test and 
F-test. And to compare the situational leadership styles of supervisors in the electrical 
installation business. The results of the study. The sample consisted of 61 males and 
50.80 males, 59 males, 49.20 males, 56 females and 46.70 males. There are 21 students, 
17.50%, 88% or 73.30% of them. There are 2 people in the upper secondary school who 
are 1.70%. They have been working for more than 10 years. They are 69 people or 
57.50% and have less than 4 years of experience. 3.30 percent
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The results of the hypothesis were as follows: 1) The results show that. Factors 
affecting the situation leadership style of the supervisor in the electrical installation 
business in Nakhon Ratchasima province. So employees at the supervisor level. 
Leadership is focused on the job, directing the control, decision-making, and 
expectations clearly. It doesn’t important to have a relationship with a team member, so 
it’s suitable for team members who are less prepared. And also lack of commitment to 
work. It must provide clear instructions and procedures to work and close. 2) Leadership 
Orientation ,The results show that Factors affecting the situation leadership style of the 
supervisor in the electrical installation business in Nakhon Ratchasima province. So 
employees at the supervisor level. Leadership is focused on the job, directing the control, 
decision-making, and expectations clearly. Don’t important about the relationship with 
the team members. It is suitable for team members who are less prepared. There are skills 
limitations. And also lack of commitment to work. It must provide clear instructions 
process and close. 3) Supportive Leadership ,The results show that. Factors affecting the 
situation leadership style of the supervisor in the electrical installation business in
Nakhon Ratchasima province. So staff at the chief level. Leadership Like developing 
people for the future Need to support by building individual strengths to make the 
snapshot successful. Or in situations that need to improve the work of employees. Or 
development to make good point in the long-term. This pattern will make it less effective 
if someone in the opposing team or leader is lacking in expertise. 4) Participatory 
Leadership ,The results show that Factors affecting the situation leadership style of the 
supervisor in the electrical installation business in Nakhon Ratchasima province. So 
employees at the supervisor level. A leader who values people and the feelings of the 
people. Engaging as a member does not emphasize control, commanding a friendly, 
warm working atmosphere, encouraging decision-making, and sharing shared 
responsibility. It is suitable for team members who are well equipped with high 
knowledge, ability and responsibility. Be reliable and trustworthy.

There were 61 male respondents, 50.80 percent, 59 female, 49.20 percent, 40 
years or more, 56 percent, 46.70 percent, 20-30 percent. 21.50% of them had bachelor 
degree, 88% were male, and 2% had lower education. They had the experience of 10 
years or more. About 69 people The percentage of respondents who participated in the 
survey was 57.50% and less than one year. There are 56 people in the age group of 40 
years old or 46.70%, while the younger ones are aged 20-30 years old, 21 people or 
17.50%.There were 88 graduates in the bachelor's degree, 73.30% in the bachelor's 
degree, and 2.70% in the upper secondary school. There were 69 students or 57.50% 
Less than 1 year of experience in the field is 4 years or 3.30%.

Key Words: Leadership
 

บทนํา 
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เปนธุรกิจที่ติดตั้งระบบทุกประเภทของอาคาร และงานโครงสรางดานวิศวกรรม

โยธา รวมถึงการติดตั้งขอตอและการเดินสายไฟ การเดนสายโทรคมนาคม การสรางเครือขายคอมพิวเตอรและ
โทรทัศนทางสายเคเบิล รวมท้ังเสนใยนําแสงจานดาวเทียม ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบ
รักษาความปลอดภัย ไฟถนนและสัญญาณไฟ รวมถึงการเชื่อมตอกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน จาก
ขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (2558) พบวา ชวงครึ่งปแรกของ พ.ศ. 2558 ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเปนธุรกิจที่
มีกรจดทะเบียนจัดตั้ง 652 ราย เพ่ิมสูงข้ึนจากชวงระยะเวลาเดียวกันของ พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีจํานวน 529 ราย คิด
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เปนรอยละ 23 สะทอนใหเห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีของธุรกิจ โดยเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการที่ธุรกิจมีมาตรฐานทั้ง
ดานระบบและบุคลากรที่ดี จึงมีสวนสําคัญที่ชวยใหธุรกิจมีศักยภาพและมีความไดเปรียบเหนือคูแขงในสายธุรกิจ
เดียวกัน งานธุรกิจติดตั้งไฟฟาจึงเปนลกัษณะงานทีต่องอาศัยการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดใชการตัดสินใจภายใต
ระยะเวลาที่จํากัดและสถานการณที่มีลักษณะแตกตางกันของสภาพ แวดลอมการตัดสินใจแตละคร้ังโดยมาก
ขึ้นอยูกับระดับหัวหนางานข้ึนไป เพื่อใหเปนที่พึงพอใจกับลูกคาที่มาใชบริการ แตในขณะเดียวกันไมทําใหธุรกิจ
เกิดความเสียหายซ่ึงตรงกับคุณลักษณะภาวะผูนํา  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําของหัวหนางานในธุรกิจ
การติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอการวางแผนทรัพยากรมนุษยใน
องคกร ซ่ึงสงผลโดยตรงอันจะทําใหงานมีประสิทธิภาพ องคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เพราะผูนําของ
องคกรคือปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคกรพัฒนาไดอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัด

นครราชสีมา 
2. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูนําของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
   ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม 

  

 

 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theories) 

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Theory) เปนแนวความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับภาวะผูนําซึ่งเปน
รูปแบบเร่ิมแรกของภาวะผูนํา เนนคุณลักษณะสวนตัวของผูนํา ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในชวงระหวางป ค.ศ.1940-1974 
โดยเนนคุณลักษณะดานความเฉลียวฉลาด ลําดับเกิดของพี่นองในครอบครัว สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ สภาพ
การเล้ียงดูในวัยเยาว เปนตน เริ่มแรกของการพิจารณาภาวะผูนํานั้นจะใชการศึกษาผูนําเปนรายบุคคลในแง
คุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่ผูนั้นมีและกอใหเกิดความสามารถในการนําขึ้น ซึ่ง Stogdill (1974)ไดทําการศึกษา
ผลงานวิจัยของผูอื่นและไดขอสรุปเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผูนําไวหลายประการ คือ การมีความกระตือรือรนที่
จะรับผิดชอบ การมีแรงกระตุนที่จะทํางานใหสําเร็จ มีความเขมแข็งและเพียรพยายาม มีความกลาไดกลาเสีย       
มีความริเริ่มในการแกปญหา มีความเชื่อมั่นในตนเองและเขาใจตนเอง มีความพรอมที่จะรับผิดชอบตอการ

ปจจัยของหัวหนา 
1. เพศ   
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณการทาํงาน 
 

ลักษณะภาวะผูนํา 
- ภาวะผูนําแบบส่ังการ 
- ภาวะผูนําแบบมุงความสาํเร็จของงาน 
- ภาวะผูนําแบบสนับสนนุ  
- ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม 
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ตัดสินใจและการกระทําของตน มีความพรอมที่จะรับความเครียดระหวางบุคคล สามารถทนตอความคับของใจ
และความลาชา สามารถใชอํานาจเหนือผูอื่นและสามารถกําหนดรูปแบบการติดตอสัมพันธเพื่อวัตถุประสงคที่
ตองการ ซึ่งจากรายละเอียดขางตนนี้สามารถสรุปเปนองคประกอบของคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับการเปนผูนําได 
6 กลุม ไดแก ความปรีชาสามารถ(Capacity) ความมุงสําเร็จ (Achievement) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
การมีสวนรวม(Participation) สถานภาพ (Status) และ สถานการณ (Situation) 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา (Behavior Theory) แนวคิดทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behavior Theory) ไดมี
ผูทําการศึกษาและเนนเก่ียวกับแบบของความเปนผูนําไวหลายดาน เชน Tannenbaum และSchmidt อธิบาย
วา ผูนําแบบประชาธิปไตยนิยมกระจายอํานาจ มอบหมายงานใหสมาชิก และเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจ ในทางตรงกันขาม ผูนําแบบเผด็จการมักนิยมใชดุลยพินิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และ
มักไมเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ (วิภาดา คุปตานนท , 2544 : 242 - 247) และจาก
การศึกษาพฤติกรรมของภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State Leadership Studies) ทําการศึกษา
ประสิทธิภาพของภาวะผูนํา โดยทําการสํารวจผูใตบังคับบัญชาในการอธิบายพฤติกรรมของผูนํา ซึ่งคัดเลือกแต
เฉพาะตัวอยางที่ดีที่เก่ียวของกับหนาที่สําคัญของภาวะผูนําทั้งทางดานทหารและพลเรือน จากการวิเคราะหผล
ของการสํารวจไดสรุปวา พฤติกรรมของผูนําสามารถแบงไดเปน 2 ดาน คือ  

1) พฤติกรรมท่ีมุงสรางโครงสราง (Initiation structure) ที่ผูนําใหความสําคัญกับกฎเกณฑ การบังคับ
บัญชา เนนบทบาทหนาที่ตามตําแหนง และเนนผลงานที่เกิดจากการทํางานตามโครงสราง  

2) พฤติกรรมท่ีมุงความสัมพันธ (Consideration) ผูนําจะใหความสําคัญกับการมีความสัมพันธภาพที่ดี
กับสมาชิก และมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิก (Yukl, 2006 : 53) 

ทฤษฎีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Leadership Studies) เปนการศึกษา
เกี่ยวกับภาวะพฤติกรรมซ่ึงเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกับการศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ การศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงถึงความสัมพันธของพฤติกรรมผูนํา กระบวนการกลุม และการวัดผลงานของกลุม 
โดยขอบเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพื่อพิสูจนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา ขบวนการของ
กลุมและวัดการทํางานของกลุม ใชวิธีการรวบรวมจากการสัมภาษณและการใชแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อทําการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพและไมมีประสิทธิภาพของผูบริหาร ผลจากการศึกษาพบวามี 3 
ลักษณะคือ 1) พฤติกรรมของผูนําที่มุงงาน (Task - Oriented Behavior) ที่ผูนําเนนความสําเร็จของการทํางาน 
เนนการสรางงานและผลผลิตที่มีมาตรฐานสูง เนนการใชกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย  2) 
พฤติกรรมผูนําที่มุงคน (Relations - Oriented Behavior) ที่ใหความสําคัญตอสมาชิกหรือพนักงาน เขา
ใจความแตกตางและยอมรับความสําคัญของพนักงาน มีการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ อีก
ทั้งยังสนใจ และเขาใจความตองการของคนงาน 3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (Participation Leadership) เปน
การศึกษาพฤติกรรมท่ีมุงไปยังภาวะผูนําแบบมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยจะข้ึนอยูกับวิธีการในการตัดสินใจ 
รวมไปถึงการยินยอมใหบุคคลอื่นมีสวนรวมในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการใหคําปรึกษามีการตัดสินใจรวม          
มีการกระจายอํานาจออกไป และใชการบริหารงานแบบประชาธิปไตยทั้งกับผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน ท่ี
ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก (Yukl, 2006 : 56, Williams, 2006) 

ทฤษฎีเชิงสถานการณของภาวะผูนํา (Situation Theory) เปนทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของกลุมที่
มีประสิทธิผลซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมระหวางรูปแบบปฏิกิริยาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา 
และสถานการณขององคการท่ีมีอิทธิพลตอผูนํา รูปแบบนี้จึงเปนรูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่กําหนดข้ึนเพื่อนํา
สมาชิกขององคการใหเปนไปตามการบังคับบัญชาที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบของภาวะผูนํา (Leadership Style) ที่
เหมาะสมในทฤษฎีของ Fiedler มี 2 ประการ คือ (Stogdill, R. M. (1974)) 
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แนวคิดและทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมายหรือ ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-goal theory) 
พฤติกรรมผูนําตามทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย แบงแบบภาวะผูนําออกเปน 4 แบบคือ (House and 

Mitchell, 1974 ; อางใน กัญญามน อินหวาง, 2553)  
1) ภาวะผูนําแบบส่ังการ (Directive Leadership) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงใหทราบถึงความคาดหวัง 

การชี้นําและกําหนดทิศทางใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการทํางาน  
2) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement - Oriented Leadership) เปนพฤติกรรมท่ี

กําหนดเปาหมายท่ีทาทาย แสวงหาวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงาน เนนความเปนเลิศแสดงความเชื่อมั่นวา 
ผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานสูงได  

3) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงความหวงใยสวัสดิภาพ
ของผูใตบังคับบัญชา สรางบรรยากาศของความเปนมิตรในการทํางาน 

4) ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative Leadership) เปนพฤติกรรมที่มุงปรึกษาหารือกับ
ผูใตบังคับบัญชา ใชความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุนิดา แสงวิเชียร (2551) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรี ในภารวมพบวา ความเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งหมายความ
วา ผูนําที่ใหความสนใจกับความตองของผูใตบังคับชา ใหการสนับสนุน มีพฤติกรรมเปนมิตรที่ผูรวมงานสามารถ
เขาถึงไดงาย ใหความเสมอภาคและใหการนับถือตอศักดิ์ศรีของผูรวมงานคนอ่ืนๆ นอกจากนั้นผูนําที่มีพฤติกรรม
ในการกระตุนผูรวมงานใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือ
นํามาประกอบการตัดสินใจในการแก ไขปญหา ทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ไดแสดง
ความสามารถของตนเองรวมทั้งมีอิสระทางดานความคิด จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จิตตสุมน พรมงคลวัฒน (2552) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากับ
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรในสถานบนัสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบวา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําผูบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผูนําแบบคําสั่ง ที่เนนถึงการบังคับบัญชาหรือออกคําสั่งเปนสําคัญ ผูนํามักจะทําการตัดสินใจดวยตนเองสวนมาก 
และจะไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชามากนัก ในการบังคับบัญชาหรือควบคุมงาน ผูนําจะ
กระทําโดยมีการใชอํานาจเปนอยางมากและสรางบรรยากาศของความเกรงกลัวตอผูใตบังคับบัญชาเสมอ ดังนั้น
ผูใตบังคับบัญชาที่ที่ขาดทักษะ ความรู ความสามารถ ผูนําแบบคําสั่งจะสามารถบังคับบัญชาใหอยูภายใต
กฎระเบียบ ขอบังคับที่ไดวางไว และจะใชการใหรางวัลในการประพฤติที่ดีกับพนักงานและใหการลงโทษกับ
พนักงานท่ีประพฤติในทางที่ไมดี 

ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน (2555) ท่ีศึกษาเรื่องภาวะผูนําที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่มีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานดานผูนําแบบมุงเนนความสําเร็จ มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดเปาหมายท่ีทาทายความสารถสูง
เกินไปและคาดหวังวาผูใตบังคับบัญชาจะทํางานไดในระดับดีที่สุด อันเนื่องจากพฤติกรรมของผูนําที่มีการเปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
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จันทนา แสนสุข (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่เปนเหตุและผลของความสามารถภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พบวา การศึกษาการรับรูความสามารถของตน ความสามารถในการ
ปรับตัว ความรับผิดชอบตอสังคม และความตระหนักในการแขงขัน สงผลตอความสามารถภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
และศึกษาความสามารถภาวะผูนําเชิงกลยุทธ สงผลตอประสิทธิผลขององคการ โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากอธิการบดีและคณบดี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 188 
ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะหการถดถอยอยางงายในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตน ความสามารถในการ
ปรับตัว และความรับผิดชอบตอ สังคมสงผลเชิงบวกตอความสามารถภาวะผูนําเชิงกลยุทธ สําหรับความ
ตระหนักในการแขงขันไมสงผลตอความสามารถภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ในขณะเดียวกันความสามารถภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธสงผลตอประสิทธิผลขององคการ ซ่ึงผลของการวิจัยจะเปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ของไทยในการพัฒนาตนเองและองคการใหมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น เพื่อนําไปสูความไดเปรียบการแขงขันอยางยั่งยืน 

พิจักษณา วงศาโรจน (2557) ไดศึกษาเร่ืองภาวะผูนําของผูบริหารที่พึงประสงค: กรณีศึกษา กรมกําลัง
พลทหารบก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 ปเปนขาราชการทหาร
ชั้นประทวน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณในการทํางานเปนระยะเวลา 11 – 20 ปมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูในระหวาง 10,001 – 20,000 บาท สําหรับระดับความคิดเห็นของขาราชการทหารภายในกรม
กําลังพลทหารบกที่มีตอภาวะผูนาํของผูบริหารที่พึงประสงคผลการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการวิเคราะหสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบวา ตัวแปรดานทัศนคติของผูบริหาร และดานหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหารที่พึงประสงคอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
คุณลักษณะของผูบริหารไมมีอิทธิพลกับภาวะผูนําของผูบริหารที่พึงประสงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขาราชการทหารภายในกรมกําลังพลทหารบกใหความสําคัญกับทัศนคติและการทํางาน
บนหลักธรรมาภิบาลของผูบังคับบัญชา โดยไมไดพิจารณาการมีภาวะผูนําของผูบริหารที่พึงประสงคจาก
คุณลักษณะของผูบังคับบัญชา 

ประพจนีย กิตติขจร (2559) ไดศึกษาเร่ืองภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรในการบริหารจัดการแนวบรรษัทภิ
บาลสมัยใหม กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2557 พบวา ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรในการ
นํายุทธศาสตรการบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาล ตองเปนมีความโดดเดนดานองคความรูเชิงเทคนิค ใช
ฐานขอมูลจนเปนองคกรอัจฉริยะ สวนผลการวิจัยเชิงคุณภาพสรุปวา ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตร ตองมี
ความสามารถกระตุนใหผูตามเกิดความผูกพันและมุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุถึงวิสัยทัศนบริหารกิจการธนาคาร
และรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นภาวะผูนําที่จะนํายุทธศาสตรตองปรับองคการใหเปนองคการแหงสารสนเทศและ
ความรูและตองมองหาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากการมุงผลกําไร มากกวาที่จะมุงแสวงหากําไร และตองมีความ
รับผิดชอบดานจริยธรรม 2) รูปแบบของภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรในการบริหารจัดการแนวบรรษัทภิบาล
สมัยใหม สรุปไดวา “เครื่องจักรการเงินที่มุงแสวงหาผลกําไรสูงสุด” ไปสูการเปนองคการที่มีความแข็งแกรง
มุงมั่นที่จะใหบริการทางดานการเงินดวยความรวดเร็ว และพรอมที่จะใชสติปญญาในการให ความรูท างดาน
การเงินเพื่อปกปองประชาชนจากวิกฤตตางๆ ซึ่งเปนประดุจดัง “องคเทพพญาครุฑผูติดปกแหงองคความรู
ทางดานการเงิน” 

รัตนาวรรณ เวศนานนท (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปกับความพึงพอใจในงาน 
ประสิทธิภาพการทํางาน และการไมลาออกจากงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) พบวา 
จากสมมติฐานภาวะผูนําเชิงปฏิรูปของผูจัดการสาขา พบวาภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา และภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานสาขา และสมมติฐานสุดทายพบวาภาวะผูนําเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธในการตัดสินใจไมลาออกของ

�
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พนักงานสาขา ผูวิจัยใชการวิเคราะหสถิติทดสอบสมมติฐานนี้ดวยวิธี Regression ผูนําและพนักงานควรเปด
โอกาสไดมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันเนื่องจากเปนการแลกเปลี่ยนทางความคิด และเพ่ือทุกคนใน
หนวยงานจะไดเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกันขององคการ ขอจํากัดของการวิจัย ผูวิจัยมีเวลาอยางจํากัด ทําใหไมไดเก็บรายละเอียดจาก
แบบสอบถามพนักงานทุกคนในองคการ ทําใหขอมูลที่ไดอาจไมเพียงพอตอการนําไปใชของการวางแผนของฝาย
ทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ควรมีการวิจัยในพนักงานทุกคนในองคการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในครั้งตอไป 
เพื่อใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นและนํามาปรับปรุงใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคการ 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ไดแก พนักงานในระดับหัวหนางานท่ีทํางานในธุรกิจการ

ติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 120 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม โดยมีเกณฑและขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม จากการศึกษาเนื้อหาจากตํารา 
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัย  
 

ผลการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลใด ที่สงผลตอลักษณะภาวะผูนําของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัด

นครราชสีมา 
2. ระดับปจจัยดานแรงจูงใจมีผลตอภาวะผูนําของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัด

นครราชสีมาหรือไม 
3. ระดับปจจัยดานองคกรมีผลตอภาวะผูนําของหัวหนางานในธุรกิจการติ ดตั้งไฟฟา เขตจังหวัด

นครราชสีมาหรือไม  

อภิปรายผล 
1. ผูตอบแบบสอบถาม 120 คน สวนใหญเปนเพศชายหญิง มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และมีประสบการณทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริภัทร  ดุษฎีวิวัฒน 
(2555) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผูนําที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน  ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุไมมีผลตอความคิดเห็นความรูสึกของพนักงานที่มีตอขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

2. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการ
ติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.17) เม่ือจําแนกเปน
รายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากมี 4 ดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานภาวะผูนําแบบสนับสนุน 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.24) รองลงมาคือ ดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17)  ดานภาวะผูนําแบบ
คําสั่ง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.16) และดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.09) ซ่ึง
หมายความวาผูนําที่ใหความสนใจกับความตองการของผูใตบังคับบัญชา ใหการสนับสนุน มีพฤติกรรมเปนมิตรที่
ผูรวมงานสามารถเขาถึงไดงาย ใหความเสมอภาคและใหการนับถือตอศักดิ์ศรีของผูรวมงานคนอ่ืนๆ สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุนิดา แสงวิเชียร (2551) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนํากับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรี ในภารวมพบวา ความเห็นอยูในระดับมาก ซึ่ง
หมายความวา ผูนําที่ใหความสนใจกับความตองของผูใตบังคับชา ใหการสนับสนุน มีพฤติกรรมเป นมิตรที่
ผูรวมงานสามารถเขาถึงไดงาย ใหความเสมอภาคและใหการนับถือตอศักดิ์ศรีของผูรวมงานคนอ่ืนๆ นอกจากนั้น
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ผูนําท่ีมีพฤติกรรมในการกระตุนผูรวมงานใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจในการแกไขปญหา ทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองท่ีได
แสดงความสามารถของตนเองรวมทั้งมีอิสระทางดานความคิด จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ดานภาวะผูนําแบบคําส่ัง โดยภาพรวมพบวา พนักงานในระดับหัวหนางานท่ีในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา 
เขตจังหวัดนครราชสีมามีความคิดเห็นระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมากคือ ทานสามารถประยุกตความสามารถสวนบุคคลในการเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน (คาเฉล่ียเทากับ 
4.36) สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตสุมน พรมงคลวัฒน (2552) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะ
ผูนําของผูบังคับบัญชากับขวัญและกําลังใจของบุคลากรในสถานบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนํา
ผูบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูนําแบบคําส่ัง ที่เนนถึงการบังคับบัญชาหรือออกคําสั่งเปนสําคัญ 
ผูนํามักจะทําการตัดสินใจดวยตนเองสวนมาก และจะไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกผูใตบังคับบัญชามาก
นัก ในการบังคับบัญชาหรือควบคุมงาน ผูนําจะกระทําโดยมีการใชอํานาจเปนอยางมากและสรางบรรยากาศของ
ความเกรงกลัวตอผูใตบังคับบัญชาเสมอ ดังนั้นผูใตบังคับบัญชาที่ที่ขาดทักษะ ความรู ความสามารถ ผูนําแบบ
คําสั่งจะสามารถบังคับบญัชาใหอยูภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับที่ไดวางไว และจะใชการใหรางวัลในการประพฤติ
ที่ดีกับพนักงานและใหการลงโทษกับพนักงานท่ีประพฤติในทางที่ไมดี 

2. ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน โดยภาพรวมพบวา พนักงานในระดับหัวหนางานที่ใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมามีความคิดเห็นระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ ทานแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ยเทากับ
4.18) สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน (2555) ท่ีศึกษาเรื่องภาวะผูนําที่มีผลตอขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่มีผลตอ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานผูนําแบบมุงเนนความสําเร็จ มีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดเปาหมายท่ีทา
ทายความสารถสูงเกินไปและคาดหวังวาผูใตบังคับบัญชาจะทํางานไดในระดับดีที่สุด อันเนื่องจากพฤติกรรมของ
ผูนําท่ีมีการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

3. ดานภาวะผูนําแบบสนับสนุน โดยภาพรวมพบวา พนักงานในระดับหัวหนางานท่ีในธุรกิจการติดตั้ง
ไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมามีความคิดเห็นระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.24) ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากคือ ทานมีพฤติกรรมที่เปนมิตรท่ีผูใตบังคับบัญชาสามารถเขาถึงไดงาย (คาเฉลี่ยเทากับ
4.41) สอดคลองกับงานวิจัยของจิตตสุมน พรมงคลวัฒน (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะ
ผูนําของผูบังคับบัญชากับขวัญและกําลังใจของบุคลากรในสถานบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา
กับขวัญและกําลังใจบุคลากร มีความสัมพันธกันในทางบวก ซ่ึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่มีผลตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานดานผูนําแบบสนับสนุน ทั้งนี้อาจมาจากมีการกําหนดเปาหมายความสามารถท่ีสูง
และคาดวาผูใตบังคับบัญชาจะทํางานไดในระดับที่ดีที่สุด โดยมีการสนับสนุนใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมี
ศักยภาพใหมากที่สุด ผูนําไดใชรางวัล มาเปนผลตอบแทนแกพนักงาน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและทัศนคติที่ ดีที่
พนักงานจะมีตอตัวของผูนํา เชน มีการใหการศึกษา ความเปนอิสระ รวมถึงการขึ้นเงินเดือน วิธีนี้ชวยให
พนักงานท่ีมีความสามารถกระตือรือรนในการทํางาน มีความขยันและรับผิดชอบในงาน เมื่องานประสบผลสําเร็จ
จึงทําใหพนักงานต้ังใจที่จะปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากข้ึน 
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4. ดานภาวะผูนําแบบมีสวนรวม โดยภาพรวมพบวา พนักงานในระดับหัวหนางานท่ีในธุรกิจการติดตั้ง
ไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมามีความคิดเห็นระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.17) ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากคือ ทานมีการขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะกระตุ นใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
(คาเฉลี่ยเทากับ4.23) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิดา แสงวิเชียร(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนํากับขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติของบุคลากรสถานีตํารวจภูธร เมืองราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ภาวะ
ผูนํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจภูธร เมืองราชบุรี มีความสัมพันธทางบวก ภาวะผูนํา
แบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดี อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของผูนําที่มีการ
เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน รวมในการตัดสินใจ 
รวมมือกับผูใตบังคับบัญชาอยูในพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน ทําใหพนักงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งใน
องคกร สงผลใหพนักงานเกิดการกระตือรือรน พัฒนาตัวเองเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

5. การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางาน
ในธุรกิจการติดตั้งไฟฟา เขตจังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ดานอายุ,ระดับการศึกษาและ
ประสบการณทํางาน โดยภาพรวมพบวาพนักงานในระดับหัวหนางานท่ีในธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัด
นครราชสีมาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมาแตกตางกัน (Sig.=0.012) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิจักษณา วงศาโรจน (2557) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนํ าของผูบริหารที่พึงประสงค: 
กรณีศึกษา กรมกําลังพลทหารบก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีชวงอายุระหวาง 31 – 40 
ปเปนขาราชการทหารชั้นประทวน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณในการทํางานเปน
ระยะเวลา 11 – 20 ปมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในระหวาง 10,001 – 20,000 บาท สําหรับระดับความคิดเห็น
ของขาราชการทหารภายในกรมกําลังพลทหารบกที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารที่พึงประสงคผลการทดสอบ
สมมติฐานดวยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบวา ตัวแปรดานทัศนคติของ
ผูบริหาร และดานหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารมีความสัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหารที่พึงประสงคอยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคุณลักษณะของผูบริหารไมมีอิทธิพลกับภาวะผูนําของผูบริหารที่พึง
ประสงคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขาราชการทหารภายในกรมกําลังพลทหารบก
ใหความสําคัญกับทัศนคติและการทํางานบนหลักธรรมาภิบาลของผูบังคับบัญชา โดยไมไดพิจารณาการมีภาวะ
ผูนําของผูบริหารที่พึงประสงคจากคุณลักษณะของผูบังคับบัญชา สวนดานเพศ โดยภาพรวมพบวาพนักงานใน
ระดับหัวหนางานท่ีในธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอ
ลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมาไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนา ประกอบกิจ (2549) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร 
คุณลักษณะสวนบุคคล : เพศ ซ่ึงพบวาบุคลากรที่มีเพศตางกันมีผลตอคุณลักษณะวัฒนธรรมองคกรแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชประโยชนเปนแนวทางสําหรับปจจัยที่มีผลตอ

ลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานในธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. เพศ 
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานใน

ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนาที่เปนเพศชาย มีคาความคิดเห็น
มากกวาเพศหญิง ผูบริหารควรจะบริหารงานหัวหนา ดวยวิธีรายดานผูนําแบบสนับสนุน เพื่อสรางความ
แข็งแกรงในแตละบุคคลเพื่อทําใหเกิดผลสําเร็จในงาน อีกทั้งยังชวยสรางจุดแข็ง สรางศักยภาพของตนเองและ
ชวยทีมที่มีประสบการณนอยใหเกิดความเชี่ยวชาญยิ่งข้ึน 
2. อายุ 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนาที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป มีคา
ความคิดเห็นตางจากระดับอายุอื่น ผูบริหารควรจะบริหารงานพนักงานในระดับหัวหนา ดวยวิธีรายดานภาวะ
ผูนําแบบใหมีสวนรวม เปนการใหความสําคัญกับความรูสึกเปนหลัก สรางบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตร 
อบอุน คอยชี้แนะ ใหกําลังใจ รับฟง ตัดสินใจและแบงปนความรับผิดชอบรวมกัน จึงเหมาะกับสมาชิกในทีมที่มี
ความพรอมสูง มีความรู ความสามารถตลอดจนความรับผิดชอบสูง  
3. ระดับการศึกษา 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนาที่อยูระดับปริญญาตรี มีคาความ
คิดเห็นตางจากระดับการศึกษาอ่ืน ผูบริหารควรจะบริหารงานพนักงานในระดับหัวหนา ดวยวิธีรายดานภาวะ
ผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน มีลักษณะเผด็จการชอบส่ังการใชอํานาจ ยึดถือตัวเปนศูนยกลาง ในการ
ดําเนินการตัดสินใจตางๆ ใชกฎเกณฑขอบังคับเปนหลัก  
4. ประสบการณการทํางาน 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนาที่มีประสบการณการทํางาน 10 ป
ขึ้นไป มีคาความคิดเห็นตางจากประสบการณการทํางานอ่ืน ดวยวิธีรายดานภาวะผูนาํแบบใหมีสวนรวม เปนการ
ใหความสําคัญกับความรูสึกเปนหลัก สรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนมิตร อบอุน คอยชี้แนะ ใหกําลังใจ รับฟง 
ตัดสินใจและแบงปนความรับผิดชอบรวมกัน จึงเหมาะกับสมาชิกในทีมที่มีความพรอมสูง มีความรู ความสามารถ
ตลอดจนความรับผิดชอบสูง  
5. ดานภาวะผูนําแบบคําสั่ง  

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนําเชิงสถานการณของหัวหนางานใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนางาน เปนผูนําที่มุงเนนให
ความสําคัญกับงานเปนหลัก สั่งการ ผลักดันผล ควบคุมการตัดสินใจและความคาดหวังอยางชัดเจน จะไมให
ความสําคัญดานความสัมพันธกับสมาชิกในทีมมากนัก จึงเหมาะกับสมาชิกในทีมที่มีความพรอมนอย มีขอจํากัด
ดานทักษะความสามารถ และยังขาดความมุงมั่นใสใจงาน จึงตองใหคําชี้แนะข้ันตอนและวิธีการทํางานท่ีชัดเจน 
และใกลชิด  
6. ดานภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนาํเชิงสถานการณของหัวหนางานใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนางาน เปนผูนําลักษณะเผด็จการ
ชอบสั่งการใชอํานาจกดข่ี ยึดถือตัวเปนศูนยกลาง ในการดําเนินการตัดสินใจตางๆ ขึ้นอยูกับผูนําคนเดียว          
ใชกฎเกณฑขอบังคับเปนหลัก จึงเหมาะกับสมาชิกที่ไมมีวินัย ไมมีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน  
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7. ดานภาวะผูนําแบบสนับสนุน 
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนาํเชิงสถานการณของหัวหนางานใน

ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนา เปนผูนําสรางคน ชอบพัฒนาคน
เพื่ออนาคต ตองการสนับสนุนดวยการสรางความแข็งแกรงในแตละบุคคลเพื่อทําใหภาพรวมประสบความสําเร็จ 
หรือในสถานการณที่ตองปรับปรุงการทํางานของพนักงานหรือการพัฒนาเพื่อสรางจุดแข็งในระยะยาวรูปแบบนี้
จะชวยทํางานใหมีประสิทธิภาพนอยหากมีคนในทีมตอตานหรือผูนําขาดความเชี่ยวชาญ  
8. ดานภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาวา ปจจัยที่มีผลตอลักษณะภาวะผูนาํเชิงสถานการณของหัวหนางานใน
ธุรกิจการติดตั้งไฟฟาเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น พนักงานในระดับหัวหนางาน เปนผูนําที่ใหความสําคัญกับ
คนและความรูสึกของคนเปนหลัก มีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งไมเนนการควบคุม สั่งการ สรางบรรยากาศ
การทํางานที่เปนมิตร อบอุน คอยชี้แนะ ใหกําลังใจ รับฟง ตัดสินใจและแบงปนความรับผิดชอบรวมกัน จึง
เหมาะกับสมาชิกในทีมที่มีความพรอมสูง มีความรู ความสามารถตลอดจนความรับผิดชอบสูง เปนที่นาเชื่อถือ
และไววางใจได  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําในรูปแบบอื่นที่นํามาเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อทํา

ใหทราบถึงความแตกตางของภาวะผูนําที่ไดศึกษาในครั้งนี้ 
2. ควรศึกษาถึงภาวะผูนําที่พึงประสงคของพนักงานในองคกร เพื่อทําใหทราบถึงความตองการของ

พนักงานในองคกร 
3. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอภาวะผูนํารูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 
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ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
 
Factors Affecting Service Behavior Of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch
 

ผูวิจัย      จักรพงศ แกวกระจางสินธ 
   สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
   มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย 
จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซ่ึงเปนลูกคาผูมาใช
บริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – เดือน
มกราคม พ.ศ.2561 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เทากับ .943 และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ลูกคาผูมาใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก มีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานราคา รองลงมาคือ 
ดานกระบวนการใหบริการ สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซ่ิงกสิกรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของลูกคา สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  2.1   จําแนกตามเพศ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย 
จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเพศชาย 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สูงกวาเพศหญิง 
  2.2 จําแนกตามอายุ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย 
จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ท้ังในภาพรวมและรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตาง 
  2.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่ง
กสิกรไทย ในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานสถานที่ 
3) ดานบุคลากร 4) ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และ 5) ดานกระบวนการใหบริการ  
  2.4 จําแนกตามอาชีพ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย 
ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ  
  2.5 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท 
ลิสซิ่งกสิกรไทย ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานราคา  
 

คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลตอ, พฤติกรรมการใชบริการ 
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Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the Factors Affecting Service 
Behavior Of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch. The sample are 400 
consumers who use the service of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch, 
during December 2017 – January 2018. The instrument used for collecting data was a 
questionnaire. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way ANOVA.
The findings of study were as follows: 
 1. The opinion of consumers about Factors Affecting Service Behavior Of 
Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch As a whole was at High level 
Considering it by aspect, Factors Affecting Service Behavior was at high level in every 
aspect. The aspect that possessed the highest mean score was The Price.
The next lower ranking aspect was The Process. The aspect that possessed the lowest 
mean score was The Product. 
 2. The provision of Factors Affecting Service Behavior Of Kasikornthai Leasing 
Co. Ltd., Phitsanulok Branch in comparison between the respondents of a different 
personal background can be concluded as follows:
   2.1 As classified by sex and Age, it was found that the Factors Affecting 
Service Behavior Of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch as a whole was 
not different. Considering it by aspect, 1 aspects were found significantly different at the 
.05 level, namely The Physical Evidence.
  2.2 As classified by Age, it was found that the Factors Affecting Service 
Behavior Of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch. both as a whole and 
each aspect was not different.
  2.3 As classified by Education, it was found that the Factors Affecting 
Service Behavior Of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch. as a whole was 
found significantly different at the .05 level, Considering it by aspect, 5 aspects were 
found significantly different at the .05 level, namely 1) The Product 2) The Place 3) The 
People 4) The Physical Evidence and 5) The Process.
  2.4 As classified by Occupation, it was found that the Factors Affecting 
Service Behavior Of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch. as a whole was 
found significantly different at the .05 level, Considering it by aspect, 5 aspects were 
found significantly different at the .05 level, namely The Product.
  2.5 As classified by Income, it was found that the Factors Affecting Service 
Behavior Of Kasikornthai Leasing Co. Ltd., Phitsanulok Branch as a whole was not 
different. Considering it by aspect, 1 aspects were found significantly different at the .05 
level, namely The Price.

Key Woed (S) : Factors Affecting, Service Behavior
 

บทนํา 
 ธุรกิจลิสซ่ิง เปนธุรกิจการบริการจัดหาเงินทุน (Financing) ใหแกผูลงทุนแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการ
ใหสินเชื่อประเภทกูยืมเงินของสถาบันการเงิน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนฝายที่ตองการทรัพยสินหรือ
เครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ เพื่อจะนําไปใชใน การประกอบธุรกิจแตขาดเงินลงทุน ธุรกิจลิสซึ่งเปนที่นิยมอยาง
แพรหลายในประเทศ ที่พัฒนาแลวทางอุตสาหกรรม เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญ่ีปุน ซึ่ง
ประเทศ เหลานี้มีระบบการเงินการธนาคารท่ีมั่นคง และระบบสถาบันการเงินที่มีความเจริญ กาวหนาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการเงินทุนของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม อยางเพียงพอ ประเทศเหลานั้นเห็น
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ความสําคัญของการจัดหาเงินทุนแบบลิสซิ่ง เพราะ สามารถชวยเหลือภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศที่ตองการ ลดภาระการลงทุนและตองใชเงินลงทุนมากในอุตสาหกรรม จึงไดมีการสงเสริมธุรกิจ
ลิสซิ่ง อยางจริงจังเพ่ือจะไดเปนเครื่องมือทางสินเชื่อในการเพ่ิมเงินลงทุนของประเทศ อีกประเภทหนึ่งเปนผลให
ธุรกิจลิสซิ่งแพรหลายอยางมาก ในประเทศไทยธุรกิจลิสซิ่ง เริ่มเขามาแพรหลายประมาณกลางป พ.ศ. 2521 ใน
ระยะเริ่มแรก ธุรกิจนี้เปนส่ิงใหมและยัง ไมเปนที่นิยมมากนักในหมูนักธุรกิจและอุตสาหกรรม จนกระทั่ง
อุตสาหกรรมและธุรกิจตาง ๆ ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นความตองการเครื่องจักรอุปกรณเพิ่มสูงข้ึน จึงเปดโอกาสให
ธุรกิจลิสซิ่ง เร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ (อํานาจ เพียรไทย. 2543) 
 บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด (Kasikorn Leasing Co., Ltd.: KLeasing) เปนธุรกิจ 1 ใน 5 กิจการใน 
เครือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อใหบริการสินเชื่อ
ประเภท เชาซื้อแกลูกคาบุคคลและนิติบุคคล อาทิ สินเชื่อเชาซื้อรถยนตกสิกรไทย สินเชื่อเพื่อผูแทนจําหนาย
รถยนตกสิกร ไทย สินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินกสิกรไทย และสินเชื่อรถชวยไดกสิกรไทยโดยมี ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัดมหาชน (KBank) เปนผูถือหุนใหญ รอยละ 99.99 จากผลประกอบการของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย 
จํากัด ผลประกอบการ 6 เดือนแรกป 2560 วาปลอยสินเช่ือได 40,843ลานบาท โดยเปนสินเชื่อใหมเชาซื้อและ
ลีสซิ่งและสินเชื่อจํานําเลมทะเบียน 18,722 ลานบาท เติบโต 6.55% ขณะท่ีสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตของระบบ
ธนาคารพาณิชยเติบโต 4.5% สวนสินเชื่อผูแทนจําหนายรถยนตของบริษัทมียอดรวม 22,122 ลานบาท ทําใหมี
ยอดสินเชื่อคงคางรวม 92,993 ลาน บาท เพิ่มขึ้น 4.08% สวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) อยูที่ 1.50% 
ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่ 1.54% สงผลใหคร่ึงปแรกมีกําไร 576 ลานบาทเพิ่มขึ้น 71.8% เม่ือเทียบกับกําไรในคร่ึง
ปแรก 2559 จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย คุณภาพหนี้ของสินเชื่อเชาซ้ือฯ ยังเปนประเด็นนาติดตาม 
เนื่องจากในไตรมาส 2/2560 ท่ีผานมา NPL ของสินเชื่อเชาซ้ือฯ ของระบบธนาคารพาณิชยขยับสูงขึ้นมาท่ี 
1.66% เทียบกับ 1.63% ณ ส้ินไตรมาส 1/2560 อีกทั้งสินเชื่อกลาวถึงเปนพิเศษ ( Special-Mentioned 
Loans) ยังมีทิศทางที่ขยับขึ้นตอเชนกัน บงชี้ถึงความเสี่ยงดานคุณภาพหนี้ที่ยังปรากฏอยู ทามกลางหลายปจจัย
เสี่ยงเศรษฐกิจ เชน หนี้ครัวเรือน ที่ยังกดดันอํานาจซ้ือและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาสินเชื่อเชาซื้อ
ฯ สําหรับยอดขายรถยนตในประเทศทั้งป 2560 คาดวา จะอยูที่ 820,000-840,000 คัน ขยายตัว 6-9% จากป
กอน ยอดขายที่เพิ่มข้ึนไดรับปจจัยบวกตางๆ ทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ มาตรการกระตุนการลงทุนอยาง
ตอเนื่องจากภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน แมวาจะปรับวิธีการคิดอัตราภาษีสรรพสามิตใหม แต
คายรถสวนใหญมีแนวโนมที่จะยังไมปรับขึ้นราคาขายในปนี้เพื่อกระตุนความเชื่อมั่นผูบริโภคในการซ้ือรถยนตให
ตอเนื่องไปตลอดท้ังปรวมถึงการแนะนําผลิตภัณฑใหมที่หลากหลายจากคายรถยนต สวนตลาดรถมือสองอาจ
ตองเผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้น จากการทยอยเปดตัวรถยนตใหมอยางตอเนื่องตลอดป (รายงานประจําป บริษัท 
ลีสซิ่งกสิกรไทย พ.ศ.2560) 
 บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก เปนอีกหน่ึงสาขาของ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย 
จํากัด (Kasikorn Leasing Co., Ltd.: KLeasing) ตองประสบกับการแขงขันในเรื่องการบริการ กับบริษัทอื่นใน
เขตเดียวกัน และยังตองทําผลงานท่ีแสดงใหเห็นการเติบโตของสาขา แตอยางไรก็ตามลูกคาที่มาใชบริการกับทาง
บริษัทนั้นก็มีความหลากหลายและมีความตองการแตกตางกันไป เพ่ือใหบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลกไดดําเนินงานตามแผนนโยบายที่ตั้งไว ใหสําเร็จและบรรลุตามเปาหมาย เนื่องจาก
จังหวัดพิษณุโลกถือเปนจังหวัดที่มีความสําคัญจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนลางภาคกลางตอนบนที่มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทั้งดานคมนาคม ดานอสังหาริมทรัพย การเพิ่มข้ึนของ จํานวนประชากร และหางสรรพสินคาตาง 
ๆ และจากสถิติการซ้ือรถยนตในจังหวัด พิษณุโลก พบวา เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกประชาชน 
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตก็มีประชาชนบางอาชีพที่มีรายไดแนนอน ทําให สามารถซ้ือรถยนตได 
และยังมีความตองการเพ่ิมขึ้น จึงทําใหธุรกิจลิสซิ่งในจังหวัด พิษณุโลกไดรับความนิยมและมีความตองการจะใช

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



  

บริการอยางแพรหลาย ทําให ผูประกอบการจําเปนตองใหความสนใจกับความตองการของผูใชบริการมากขึ้น 
ผูประกอบการจึงตองประชาสัมพันธและการใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ ผูใชบริการ
ไดมากที่สุด ทั้งนี้ จะเห็นไดวาธุรกิจลิสซิ่งในปจจุบันมีการใหบริการการใหสิทธิ์  ในการผอนชําระหลายรูปแบบ 
รวมถึงเปนการเจาะตลาดโดยอาศัยกลยุทธตาง ๆ เพราะโดยทั่วไปธุรกิจลิสซิ่งซ่ึงมีคุณสมบัติการใหบริการไม
แตกตางกันมากนัก จึงไดอาศัย การประชาสัมพันธ และคุณภาพการให บริการซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญในการ
ดึงดูดความสนใจ ของลูกคาใหเขามาใชบริการบริษัทลิสซิ่ง จึงเปนเหตุผลสําคัญอยางยิ่งที่จะทําการศึกษาถึง 
พฤติกรรมการใชบริการของลูกคาบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก เพ่ือใหทราบถึง
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการของลูกคา ปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ และความพึงพอใจในการใช
บริการของบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก เพื่อกําหนดนโยบาย วางแผนการ
ดําเนินงาน พัฒนาผลิตภัณฑปรับปรุงการบริการ เพื่อตอบสนองใหตรงตามความตองการของลูกคาที่มาใชบริการ 
และเปนการเพิ่ม-ขยายฐานลูกคาเปาหมายไดตามนโยบายของบริษัท และใชเปนสวนหนึ่งในการวางกลยุทธและ
แผนการตลาดเพื่อใหเกิดการพัฒนาการใหบริการไดสอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ประกอบกับเมื่อลูกคามีการวางแผนทางการเงินที่ดีแลวจะสงผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น
อยางมีเสถียรภาพดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจ
พิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของลูกคา 
 3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของลูกคา เก่ียวกับการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ซ่ึงเปนแนวคิดของ Philip Kotler (2006, p. 496 อางถึงใน ศิริวรรณ             
เสรีรัตนและคณะ, 2552 : 80-82) มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดเพื่อ
ตอบปญหาการวิจัย และกําหนดเปนวัตถุประสงคในการวิจัยไดดังภาพที่ 1 
        ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
ประกอบดวย 

 - เพศ 
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - อาชีพ 
 - รายได 

 

ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการบริษัทลีสซิ่ง
กสิกรไทย จํ ากัด  ศูนยบริการธุ รกิ จ
พิษณุโลก 
 1. ดานผลิตภัณฑ  
 2. ดานราคา 
 3. ดานสถานท่ี 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด 
 5. ดานบุคลากร 
 6. ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 7. กระบวนการใหบริการ 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัย ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้   
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาผูมาใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจ
พิษณุโลก ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ลูกคาผูมาใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
จํานวน 400 คน เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จึงใชวิธีการหาขนาดกลุมตัวอยางจากตารางขนาด
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยทางการตลาดของ Naresh K. Malhotra 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะของลูกคา เกี่ยวกับการใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถาม เขียนคําตอบโดยเสรี 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัย
มากที่สุด ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสารนิพนธ แลวนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการสรางแบบสอบถาม  
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม แลวผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
 3. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อนําไปทดลองใชและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้   
    3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 
จํานวน 30 ฉบับ 
   3.2 นําคาที่ไดมาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กําหนดคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 
0.70 โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมท้ัง เทากับ .943 

4. นําแบบสอบถามดังกลาว ทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอนําหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย 
จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก เพ่ือขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม  
 2. นําหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากลูกคาผูมาใช
บริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – เดือน
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มกราคม พ.ศ.2561 จํานวนทั้งสิ้น 400 คน 
 3. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมเขาใจ 
 4. ผูวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
ขอมูลแลวนําไปดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลว นํามาลงรหัสเลข(Code) ตาม
เกณฑของเคร่ืองมือแตละสวน 
 2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผลขอมูลที่ได
จัดเก็บและคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไ ว โดย
นําเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และเขียนขอเสนอแนะ 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)  
 1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequencies) บรรยายปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหระดับปจจัยที่มี
ผลตอการใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
2. สถิติอางอิง (Inferential statistics) 
 เพื่อเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจ
พิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุม และใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ที่ตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุม เมื่อพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยทําการ
ตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff’s test) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ลูกคาผูมาใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.85) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการในระดับ
มาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานราคา (Price) ( X = 4.12) รองลงมาคือ ดานกระบวนการ
ใหบริการ (Process) ( X = 3.89) สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ( X = 3.68) ดัง
ตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจ
พิษณุโลก ในภาพรวม และรายดาน 

 (n = 400) 

ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ 
บริษัท ลีสซิ่งกสกิรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 

X  SD 
สงผลตอ
พฤติกรรม 

การใชบริการ 

ลําดับ 
ที่ 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 3.68 0.59 มาก 7 
2. ดานราคา (Price) 4.12 0.38 มาก 1 
3. ดานสถานท่ี (Place) 3.88 0.39 มาก 3 
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 3.77 0.46 มาก 6 
5. ดานบุคลากร (People) 3.87 0.50 มาก 4 
6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  

(Physical Evidence) 3.78 0.48 มาก 5 
7. ดานกระบวนการใหบริการ (Process) 3.89 0.55 มาก 2 

ภาพรวม 3.85 0.38 มาก 

 
โดยสามารถสรุปผลในแตละดาน ไดดังนี้ 
 1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ลูกคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.68) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สงผลตอพฤติกรรมการใช
บริการในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ มีเงื่อนไขระเบียบและข้ันตอนในการทําสัญญาที่เปน
มาตรฐานและมีความยืดหยุน ( X = 3.90) รองลงมาคือ ประเภทสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมีความหลากหลาย    
( X = 3.79) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ระยะเวลาการผอนชําระมีความหลากหลายและเหมาะสม เมื่อ
เทียบกับบริษัทอื่น ๆ เชน 48 งวด 60 งวด 72 งวด เปนตน ( X = 3.52) 
 1.2 ดานราคา (Price) พบวา ลูกคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.12) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการใน
ระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อัตราคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาโอนรถคาตรวจสอบ คาทํา
สัญญา มีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับบริษัทใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตอื่น ๆ ( X = 4.24) รองลงมาคือ อัตรา
ดอกเบ้ียมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับบริษัทใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตอื่น ๆ ( X = 4.11) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ บริษัทมีสวนลดที่เหมาะสมในกรณีที่มีการปดบัญชีกอนกําหนด เชน เมื่อผอนชําระแลว 24 งวด 
ตองการจะปดบัญชีกอนกําหนด ไดรับสวนลดคาดอกเบ้ียรอยละ 50 เปนตน ( X = 4.04) 
 1.3 ดานสถานท่ี (Place) พบวา ลูกคา มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.88) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการใน
ระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ชองทางสําหรับชําระเงินมีความหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว 
และครอบคลุมในทุกพื้นที่ ( X = 4.42) รองลงมาคือ มีการใหพนักงานออกใหบริการดานธุรกรรมสัญญานอก
สถานท่ี เชน ประจําที่โชวรูม บริการทําสัญญาท่ีบานที่ทาํงานลกูคา เปนตน ( X = 4.01) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ มีชองทางติดตอขอรับการบริการหลากหลายชองทาง เชน ติดตอผานสาขา โทรศัพท และแอพพลิเคชั่น
ตาง ๆ เปนตน ( X = 3.57) 
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 1.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา ลูกคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สงผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บริษัทมีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธนอกสถานที่ เชน การออกบูทในแคมเปญตาง ๆ หรืองานแสดงรถยนตประจําป เปนตน           
( X = 3.80) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน แผนพับโปสเตอร เปนตน 
( X = 3.79) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ บริษัทมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขายจากดีลเลอรหรือตัวแทน
จําหนายรถยนต ( X = 3.71) 
 1.5 ดานบุคลากร (People) พบวา ลูกคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.87) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
พนักงานใหบริการดวยความสุภาพและแตงกายสะอาดเรียบรอย ( X = 4.12) สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
ในระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานของบริษัทใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางถูกตอง และเขาใจงาย           
( X = 4.06) สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ จํานวนพนักงานมี
เพียงพอในการใหบริการกับลูกคา ( X = 3.44) สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการในระดับปานกลาง 
 1.6 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา ลูกคา มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ี
มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา สงผล
ตอพฤติกรรมการใชบริการในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บริษัทมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการใหบริการที่ดีแกลูกคา เชน ลานจอดรถ หองน้ํา หนังสือพิมพ ของวาง อาหาร และน้ําดื่ม เปนตน             
( X = 3.92) รองลงมาคือ บริษัทมีบรรยากาศท่ีดีนาเขามาใชบริการ ( X = 3.88) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ บริษัทมีระบบดูแลความปลอดภัยที่ดี ไดแก พนักงานรักษาความปลอดภัย กลองวงจรปด เปนตน             
( X = 3.56) 
 1.7 ดานกระบวนการใหบริการ (Process) พบวา ลูกคา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ 
พฤติกรรมการใชบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.89) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การติดตอยื่นเอกสารและการขออนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็ว ( X = 4.11) สงผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการในระดับมาก รองลงมาคือ มีระบบการทํางานที่ทันสมัยเปนมาตรฐานและเชื่อถือได ( X = 4.09) สงผล
ตอพฤติกรรมการใชบริการในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บริษัทมีบริการเสริมอื่น ๆ เชน การ
ประกันภัยรถยนต พ.ร.บ.รถยนต เปนตน ( X = 3.42) สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการในระดับปานกลาง 
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจ
พิษณุโลก จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของลูกคา สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 2.1 จําแนกตามเพศ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเพศชาย มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สูงกวาเพศหญิง 
 2.2 จําแนกตามอายุ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ท้ังในภาพรวมและรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตาง 
 2.3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกร
ไทย ในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานสถานที่            
3) ดานบุคลากร 4) ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และ 5) ดานกระบวนการใหบริการ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยโดยใชวิธีของเชฟเฟ พบวา ลูกคาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สูงกวาลูกคาที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวา
ลูกคาท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
 2.4 จําแนกตามอาชีพ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย ใน
ภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยโดยใชวิธีของเชฟเฟ พบวา 
ลูกคาท่ีเปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สูงกวา
ลูกคาท่ีประกอบอาชีพคาขาย, อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ 
 2.5 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกร
ไทย ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานราคา จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยโดยใชวิธีของเชฟเฟ 
พบวา ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 45,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการ สูงกวาลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001–45,000 บาท 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ลูกคาผูมาใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจ
พิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.85) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สงผลตอพฤติกรรมการใช
บริการในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดานราคา (Price) ( X = 4.12) รองลงมาคือ ดาน
กระบวนการใหบริการ (Process) ( X = 3.89) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) 
( X = 3.68)  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรา กาสาเอก (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดีของผูใช  บริการบริษัทลีสซิ่ง ในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการใหความคิดเห็นตอระดับคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวม
และรายดานทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด คุณภาพการใหบริการที่มีคะแนน สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดาน
กระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานชองทาง การจัดจําหนายผูใชบริการใหความคิดเห็นตอระดับ
ความจงรักภักดี โดยภาพรวมและรายดาน ทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ได 
แก ดานการบอกตอ ดานการใชบริการเชาซื้อดานความมั่นคงตอสินคาและบริการ และดานความรูสึก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ รณกร วรรธนะพงษ (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกคา
ตอการใชบริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกสของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจตอบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสพบวาลูกคามีความพึง
พอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร นอยใจ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา 
ทัศนคติของลูกคาที มีตอการบริการเชาซ้ือรถยนตของบริษัท อยุธยา ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยทัศนคติของลูกคาที่ใชบริการเชาซื้อรถยนตขอบงริษัท อยุธยา ออโต ลีส จํากัด 
(มหาชน) ในดานการบริการของฝายบริการลูกคาดานสถานทีใหบริการ ดานการบริการของฝายติดตามทวงถาม
คาเชาซื้อดานการติดตอสื่อสาร และ ดานชองทางการชําระคางวดเชาซื้อรถยนตโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
มากตามลําดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด 
ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก จําแนกตามเพศ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกร
ไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเพศ
ชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สูงกวาเพศหญิง จําแนกตามอายุ พบวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ทั้งในภาพรวม
และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตาง จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการบริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย ในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 
2) ดานสถานท่ี 3) ดานบุคลากร 4) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และ 5) ดานกระบวนการใหบริการ จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยโดยใชวิธีของเชฟเฟ พบวา ลูกคาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สูงกวาลูกคาที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูง
กวาลูกคาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จําแนกตามอาชีพ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการบริษัท 
ลิสซิ่งกสิกรไทย ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
โดยใชวิธีของเชฟเฟ พบวา ลูกคาที่เปนเจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติ-
กรรมการใชบริการสูงกวาลูกคาที่ประกอบอาชีพคาขาย, อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ และจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานราคา จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยโดย
ใชวิธีของเชฟเฟ พบวา ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 45,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการใชบริการ สูงกวาลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001–45,000 บาท 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร นอยใจ (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา 
ทัศนคติของลูกคาที มีตอการบริการเชาซ้ือรถยนตของบริษัท อยุธยา ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูใชบริการทีมีเพศ อายุระดับการศึกษา แตกตางกัน มี
ทัศนคติตอการใชบริการจากบริษัท อยุธยา ออโตลีส จํากัด (มหาชน) ไมแตกตางกันทั้งโดยรวมและรายดาน 
และพบวาผูใชบริการทีมีสถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอการใชบริการจาก
บริษัท อยุธยา ออโต ลีส จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อรษา ทิพยเที่ยงแท (2557 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการใชบริการธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอปราณ
บุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศอายุสถานภาพสมรสแตกตางกันมีปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาอาชีพรายไดแตกตางกันมีปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดแตกตางกัน และกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมประเภทเงินฝากจํานวนบัญชีจํานวนการฝากเงินและ
เหตุผลที่เลือกใชบริการของเงินฝากแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐนนท โชครัศมีศิริ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธตอความจงรักภักดี ของผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงแรมราคาประหยัด ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอความจงรักภักดีในการเลือกใชบริการโรงแรมราคาประหยัดในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ควรวางมีเงื่อนไขระเบียบและข้ันตอนใน
การทําสัญญา ใหเปนมาตรฐาน และมีความยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนไดตามลักษณะของลูกคาแตละคน 
 2. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตางๆ 
เชน คาโอนรถคาตรวจสอบ คาทําสัญญา ใหมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตอื่น  
 3. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ควรเพิ่มและกําหนดชองทางสําหรับ
ชําระเงินใหมีความหลากหลาย สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพ่ือใหลูกคามีความสะดวกในการใช
บริการ 
 4. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ควรมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
นอกสถานท่ี อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน การออกบูทในแคมเปญตาง ๆ หรืองานแสดงรถยนตประจําป  
 5. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ควรกํากับดูแล และกระตุนใหพนักงาน
ใหบริการลูกคาดวยความสุภาพและมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย อยูเสมอ 
 6. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ควรใหความสําคัญ และปรับปรุงในเร่ือง
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการท่ีดีแกลูกคา เชน ลานจอดรถ หองน้ํา หนังสือพิมพ ของวาง อาหาร และ
น้ําดื่ม เปนตน ใหมีคุณภาพที่ดีอยูเสมอ 
 7. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด ศูนยบริการธุรกิจพิษณุโลก ควรใหความสําคัญกับขั้นตอนการติดตอ
ยื่นเอกสารและการขออนุมัติสินเช่ือ ใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัย ปจจัยในดานอื่น ๆ ทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพในการใหบริการ เพราะวามีปจจัยหลายอยางที่เปนตัวกําหนดประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน 
อุปกรณสํานักงาน ความรอบรูในงาน เทคโนโลยีเปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาดานอ่ืน ๆ ในเชิงลึกลงไปอีก เชน ดานผลิตภัณฑ และดานการเพิ่มชองทางการ
ใหบริการ 
 3. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด มากกวาหนึ่งสาขา 
เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงในภาพรวมของการใหบริการของธนาคารมากย่ิงขึ้น 
 4. ควรมีการเก็บขอมูลจากลูกคาที่มาใชบริการแตละประเภทอยางเปนสัดสวนและอาจเพ่ิมการ
สัมภาษณลูกคามาประกอบดวยเพื่อใหไดรับขอมูลที่แทจริงและหลากหลายมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะไดทราบขอมูลและ
ความตองการของบริการแตละประเภทที่ชัดเจนเพิ่มข้ึน 
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ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของอูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร 
 
CUSTOMER SATISFACTION ON SERVICE QUALITY.CAR REPAIR SI 
WIANG THONG, PHRAE
 
ผูวิจัย   จิระพันธ  เศวตกุล 
   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 
   ภาควิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของอูซอม

รถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร กําหนดกลุมประชากรจํานวนท้ังหมด 99 คน ในระยะเวลา 2 เดือน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 41-50 ป มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพบริการอูศรีเวียงทองจังหวัดแพร โดยภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนราย
ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดมี 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความเขาใจลูกคา 
รองลงมาคือ ดานลักษณะที่สัมผัสได ดานความแนนอน ดานที่มีคาเฉลี่ยระดับมาก 2 ดาน เรียงตามลําดับจาก
มากไปนอยดังนี้ ดานความเช่ือถือได ดานความสามารถตอบสนอง ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผูรับบริการ โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานเพศ อายุ ยี่หอรถยนต และรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน 
พบวาโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพการบริการของอูซอมรถยนต 
 
Abstract 
 This research has purpose of this study was to investigate customer satisfaction on 
the service quality of car repair shop “Si WIANG Thong Phrae”. Determine the total 
population of 99 people in a 2 month period. The questionnaire was used as a tool to collect 
data from a sample group. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and compare differences with t-test and F-test.

The study found that the most of population are between 41-50 years old, there are 
monthly income is 10,001-20,000 Baht. The factor influencing customer satisfaction on
quality of service at Sri Wieng Thong Phrae in overall is at the highest level. There were 3 
aspects at the highest level that is Understanding Customers, touchable and the certainty.
There were 2 aspects at the high level that is reliability and the ability to respond. The result 
of Comparative analysis of the differences between respondents' general information by sex, 
age, vehicle brand, and level income per month and the factor influencing customer 
satisfaction on quality of service at Sri Wieng Thong Phrae found that the general 
information of all respondents overall has needs level not different.
 
Keywords : Customer, Satisfaction, Quality of service of car repair 
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บทนํา 
รถยนตถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคน สําหรับประเทศไทยรถยนตมี

ความสําคัญตอการเดินทางการพาณิชยของผูคน ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งที่ทําใหการดําเนินชีวิตงายขึ้นและ
กลายเปนส่ิงจําเปน ดังจะเห็นไดจากยอดจําหนายรถยนตในชวงป 2546-2549 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย รอย
ละ 24.65 ตอป โดยมีอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตสูงสุดในป 2548 ถึงรอยละ 37.8 และจากสถิติ
การขายรถยนตประจําเดือนมกราคม 2548 มีปริมาณการขายท่ีสูงกวา 50,000 คัน เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 
ของป 2547 เพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 17.6  
 เมื่อรถยนตไดกลายมาเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่ง ธุรกิจการบริการเก่ียวกับรถยนตจึงกลายเปน
ธุรกิจท่ีมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเชนกัน เนื่องจากรถยนตเปนปจจัยสําคัญที่มีราคาสูง เมื่อมีการใชรถยนตไปได
ระยะเวลาหนึ่งยอมเสื่อมสภาพตามการใชงาน จึงจําเปนตองมีการบํารุงรักษาและซอมแซมสวนที่เสื่อมสภาพไป 
ดังนั้นอูซอมรถยนตจึงเปนสถานท่ีที่สําคัญในการดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานเสมอ 
 การขยายตัวของอูซอมรถยนตจึงมีการเพิ่มตามจํานวนรถยนตที่เพิ่มขึ้นเชนกัน ดังรายงานของกรม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมที่รายงานจํานวนโรงงานประเภทกิจการอูซอมรถยนตในเขต
กรุงเทพมหานครที่จดทะเบียนในป พ.ศ. 2544 จํานวน 76 โรงงานในขณะท่ีสถิติสะสมจํานวนโรงงานประเภท
กิจการอูซอมรถในเขต กรุงเทพมหานคร 2547 มีจํานวน 157 โรงงาน ซึ่งถือวามีอัตราการขยายตัวที่สูงถึง
ประมาณ รอยละ40 อูซอมรถยนต เปนธุรกิจในการประเภทหนึ่ง ตามแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนตัวเชื่อมระหวางความสําเร็จระยะส้ัน และการเจริญเติบโตของธุรกิจในระยะยาวความสําคัญของความ
พึงพอใจของลูกคาสามารถสรุปไดคือ ความพึงพอใจของลูกคาเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สําคัญในการเพ่ิมสวน
ครองตลาด และผลกําไร ความพึงพอใจของลูกคาเปนนโยบายสําคัญของผูบริหารในระดับสูง ความพึงพอใจของ
ลูกคาสามารถวัดไว และสืบรูได เพราะฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ จะทําใหธุรกิจสามารถอยูรอดได
ในสภาพที่การแขงขันรุนแรงเชนในปจจุบัน การบริการที่มีคุณภาพจะตองสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ เพื่อใหผูรับการบริการเกิดความพึงพอใจหลังจากรับบริการไปแลว ดังนั้นสิ่งสําคัญของการใหบริการ
ของอูซอมรถยนตคือสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดตั้งแตรับรถยนตจนกระท่ังผูใชนํารถยนต
ไปใช ความพึงพอใจในการใหบริการท่ีสามารถจับตองไดเชน สถานที่จอดรถ หองรับรอง เครื่องมือที่ใชในการ
บริการรวมทั้งอะไหลที่ดี และความพึงพอใจที่ไมสามารถจับตองไดเชน ความรวดเร็ว ความสุภาพ การวิเคราะห
ปญหา ความมั่นใจ เปนตน 

อูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไดเปดกิจการต้ังแตป พ.ศ. 2544 ซ่ึงไดเปดการกิจในพ้ืนที่
ภายในบาน เนื่องจากจํานวนผูที่มาใชบริการ อะไหลรถยนตทั้งมาใหม และของเกา คนงานท่ีเพิ่มมากขึ้น ทําให
พื้นที่สวนนี้ไมมีเกิดความสะดวกสบายตอลุกคาที่มาใชบริการทางอูไดยายที่ใหมในปพ.ศ. 2559 ซ่ึงมีพื้นที่
กวางขวาง เพียงพอตอการรับรถจํานวนมาก การใหบริการที่สะดวกสบายขั้น การตอบรับของลูกคาดีมากขั้น แต
ก็มีบางจํานวนที่ลดลง 

ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเจาของธุรกิจคนใหม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการ 
ใชบริการของลูกคา อูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพรเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอู เพื่อเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาของอู ใหมีมาตรฐานและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหไดมากที่สุด 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาความถึงพอใจในคุณภาพการใหการบริการ 5 ปจจัยของอูซอมรถยนตอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร 
2.เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาในคุณภาพงานซอมรถของทางอู 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ อูซอมรถยนตอูศรี

เวียงทอง จังหวัดแพร มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพ 
 
 

 
 

 
.  

 
 
 
 

        

ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแกขอมูลขั้นพ้ืนฐาน 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
1.4 ย่ีหอรถยนต 

2.ตัวแปรตาม ไดแกปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการบริการของลูกคาอูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง 
จังหวัดแพร 

2.1 ความเช่ือถือได 
2.2 ความสามารถตอบสนอง 
2.3 ความแนนอน 
2.4 ความเขาใจลูกคา 
2.5 ลักษณะท่ีสัมผัสได 

 

วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกลุมประชากรจํานวนท้ังหมด 99 คน ในระยะเวลา 2 เดือน 
3.กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
4. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
5. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
6. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหาหรือความ

สอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว  
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

. 

ตัวแปรตน 
ปจจัยสวนบุคคล 

________________________ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
4. ย่ีหอรถยนต 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของการใหบริการลูกคา Parasuraman 
_________________________________________ 

1. ความเช่ือถือได 
2. ความสามารถตอบสนอง 
3. ความแนนอน 
4. ความเขาใจลูกคา 
5. ลักษณะท่ีสัมผสัได 
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สรุป 
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 99 คน เปนเพศหญิงจํานวน 53 คนเพศชายจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

46.50 กลุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการในอูซอมรถยนตอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร สวนใหญอายุนอยกวา 41-50 
ปขึ้นไป จํานวน 28 คน รองลงมา ไดแก อายุ 31-40 ป จํานวน 27 คน อายุ 21-30 ป จํานวน 16 คน อายุ 51-
60 ปมีจํานวน 18 คน และอายุมากกวา 61 ป มีจํานวน 2 คน ตามลําดับ กลุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการในอูซ
อมรถยนตอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร สวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 10,001-20,000 บาท จํานวน 34 คน รองลงมาคือ 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 31 คน มีรายไดเฉล่ียต่ํากวากวา 10,000 บาท จํานวน 
25 คน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,001 บาท จํานวน 9 คน กลุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการในอูซ
อมรถยนตอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร สวนใหญนํารถยนตเขามาใชบริการโดยแบงตามย่ีหอ พบวาเปนยี่หอ 
TOYOTA จํานวน 25 คัน รองลงมาคือ อื่นๆ (MITSUBISHI SUZUKI FORD HYNDI CHEVROLET BENZ 
BMW MINI VOLKSWAGEN) จํานวน 17 คัน และ 17.20 ISUZU จํานวน 16 คัน HONDA จํานวน 15 คัน และ 
MAZDA จํานวน 14 คัน และ NISSAN จํานวน 12 คัน ตามลําดับ 

ระดับความคาดหวังตอคุณคุณภาพการบริการของลูกคาอูซอมรถยนตอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร โดย
ภาพรวมและรายดาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากท่ีสุดมี 3 ดาน ไดแก ดานความเขาใจลูกคา ดานลักษณะที่สัมผัสได และดานความแนนอน 
ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมี 2 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือได และดานความสามารถ
ตอบสนอง ตามลําดับ ระดับความคาดหวังตอคุณภาพบริการ ดานความนาเชื่อถือได ตอคุณภาพการบริการของ
ลูกคาอซูอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดมี 2 ขอ ไดแก ทางอูมีการเปดปดตรงตามเวลาท่ีแจงใหลูกคาทราบรองลงมา คือ 
พนักงานใหบริการลูกคาอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และอยูในระดับมากมี 3 ขอ ไดแก พนักงานใหบริการดวยความ
รอบครอบและถูกตอง พนักงานสามารถใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยของลูกคาไดอยางถูกตอง และนักงานมี
ความรูเร่ืองของอะไหลและบริการ ตามลําดับ ระดับความคาดหวังตอคุณภาพบริการ ดานความนาเชื่อถือได ตอ
คุณภาพการบริการของลูกคาอูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนก
เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดมี 3 ขอ ไดแก การบริการเปนไปไดอยางรวดเร็ว ทันตาม
กําหนดเวลา รองลงมาคือ พนักงานมีการแจงใหลูกคาทราบอยางชัดเจนวาจะไดรับบริการนั้นเมื่อใด และ 
พนักงานมีความกระตือรือรนที่จะใหบริการลูกคา ตามลําดับและและอยูในระดับมากมี 2 ขอ ไดแก พนักงานไม
ยุงเกินไปที่จะตอบสนองตอคํารองขอของลูกคาและพนักงานมีความพรอมที่จะใหการบริการแกลูกคาอยาง
ทันทวงที ตามลําดับ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังตอคุณภาพบริการ ดานการ
สรางความมั่นใจ ตอคุณภาพการบริการของลูกคาอูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร โดยภาพรวมและราย
ขอ พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดมี 3 
ขอ ไดแก ลูกคามีความมั่นใจในการมารับบริการซอมรถยนต รองลงมาคือ มาตรฐานในการบริการเปนที่ยอมรับ
ของลูกคา พนักงานเปนผูมีความรูที่สามารถแนะนําและตอบขอสงสัยของลูกคาไดอยางถูกตอง และพนักงาน
ใหบริการลูกคาอยางสุภาพ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมี 1 ขอ ไดแก พนักงานใหความลูกคา
เปนอยางดีและสม่ําเสมอ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคาดหวังตอคุณภาพบริการ ดาน
การดูแลเอาใจใส ตอคุณภาพการบริการของลูกคาอูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร โดยภาพรวมและราย
ขอ พบวาคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดมี 
4 ขอ ไดแก อูเปดใหบริการในเวลาท่ีสะดวกสําหรับการมารับใชบริการของลูกคา รองลงมาคือ อูถือวา
ผลประโยชนของลูกคาเปนเร่ืองที่สําคัญมากท่ีสุด พนักงานเอาใจกับลูกคาในแตละทานอยางเทาเทียมกัน และ
ดานพนักงานสามารถจดจํารายละเอียดของลูกคาได ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดมี 1 ขอ 
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ไดแก พนักงานดูแลเอาใจใสและตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับความคาดหวังตอคุณภาพบริการ ดานรูปลักษณทางกายภาพ ตอคุณภาพการบริการของ
ลูกคาอูซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร โดยภาพรวมและรายขอ พบวาคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดมี 7 ขอ ไดแก พื้นที่สําหรับใหบริการมี
ความเพียงพอตอความตองการของลูกคารองลงมาคือ พนักงานยินดีรับฟงความคิดเห็นหรือคําแนะนําของลูกคา 
พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดีมีความพรอมและเต็มใจใหบริการ พนักงานใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ ทางอูมีพื้นที่สําหรับใหบริการลูกคานั่งรอตอนมารับการบริการ พนักงานแตงการสุภาพ สะอาด 
เรียบรอย และพนักงานใหบริการอยางรับผิดชอบและเต็มใจ ตามลําดับและขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมี 1 
ขอ ไดแก ทางอูมี อุปกรณ เคร่ืองมือที่ทันสมัย ที่จะใชในการใหบริการ  

จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่มาใชบริการในอู ซอมรถยนต อูศรีเวียงทอง 
จังหวัดแพร ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และยี่หอรถยนต โดยทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-
test และ f-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 
 1.จําแนกตามเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ย่ีหอรถยนต เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูรับบริการที่มี
เพศตางกันมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพรไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.05 จํานวน 4 ดาน ดังนี้และพบวาผูรับบริการที่มีเพศตางกันมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  

2.จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวา
ผูรับบริการท่ีมีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไม
แตกตางกัน (Sig.=0.567) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05เม่ือพิจารณารายดานพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกัน
มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง  
จังหวัดแพร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  

3.จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีระดับความพึง
พอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไมแตกตางกัน (Sig.=0.567) ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05และพบวาผูรับบริการท่ีมีอายุตางกันมี
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
ผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 
 1.จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม ดานความเชื่อถือได ดวยวิธีการทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 3 คูดังนี้ 
 2. ผูรับบริการที่มีอายุ 21-30 ป มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง 
จังหวัดแพร ดานความเชื่อถือได นอยกวา ผูรับบริการที่มีอายุ 31-40 ป 
 3. ผูรับบริการที่มีอายุ 21-30 ป มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง 
จังหวัดแพร ดานความเชื่อถือได นอยกวา ผูรับบริการที่มีอายุ 51-60 ป 
 4. ผูรับบริการที่มีอายุ 41-50 ป มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง 
จังหวัดแพร ดานความเชื่อถือได นอยกวา ผูรับบริการที่มีอายุ 51-60 ป 
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5.จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกัน
มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไมแตกตางกัน (Sig.=0.509) ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูรับบริการที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

6.จําแนกตามยี่หอรถยนตของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไมแตกตางกัน (Sig.=0.509) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูรับบริการที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการของอูศรีเวียงทอง จังหวัดแพร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการอูซอมรถยนตศรีเวียงทองจังหวัดแพร ผูวิจัยสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.ความพึงพอใจของลูกคาที่มารับการบริการอูศรีเวียงทองจังหวัดแพร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของอูศรีเวียงทองจังหวัดแพรดําเนินงานไปในทิศทางท่ีดี และสามารถทําใหลูกคา
รายเดิมกลับมาใชบริการซ้ําไดอีกหลายคร้ัง ซึ้งสอดคลองกับ วรรณวิมล จงจรวยสกุล(2551)ผลการวิเคราะห
แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวัดผลทุกคณะ มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในเกณฑที่รับไดทุกขอ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การตอนรับดวย
อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส คณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
 2.ความพึงพอใจของลูกคาที่มารับการบริการอูศรีเวียงทองจังหวัดแพร จําแนกตามเพศของผูกรอก
แบบสอบถาม โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ส.ต.อ.จิตติกร สิงหพันธ (2557) ความพึง
พอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรคลองใหญอําเภอคลองใหญ เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด สรุปไดวาประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธร
คลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราดประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ตางกันมีความพึงพอใจของประชาชนตอ
คุณภาพการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ อําเภอคลองใหญจังหวัดตราด ไมแตกตางกัน 
 3.ความพึงพอใจของลูกคาที่มารับการบริการอูศรีเวียงทองจังหวัดแพร  จําแนกตามอายุของผูกรอก
ขอมูลแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้ผูที่มีอายุแตกตางมี
ความพึงพอใจในการบริการซอมรถยนตอูศรีเวียงทองพบวามีความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของป
วีณา ทวีวงศโอฬาร (2551)ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา
ปจจัยดานลักษณะประชากรที่แตกตางกัน เชน เพศอายุระดับการศึกษาระดับรายไดอาชีพ และสถานภาพท่ี
แตกตางกันสงผลใหไดรับความพึงพอใจจากการมาทองเที่ยวที่จังหวดพระนครศรีอยุธยาดานโบราณสถานและ
สิ่งแวดลอมราคาสินคาและบริการการคมนาคม ความปลอดภัยการบริการของที่ระลึกและบทบาทของภาครัฐ
แตกตางกัน 
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 4.ความพึงพอใจของลูกคาที่มารับการบริการอูศรีเวียงทองจังหวัดแพร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ของผูกรอกขอมูลแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีความไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญนภา จรัส
พันธ(2557)ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็น
เตอร จันทบุรีผลการศึกษา พบวาผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ไมแตกตางกัน 
 5.ความพึงพอใจของลูกคาที่มารับการบริการอูศรีเวียงทองจังหวัดแพร จําแนกตามย่ีหอของรถยนตของ
ผูกรอกขอมูลแบบสอบถาม โดยภาพรวมมีความไมแตกตางกัน ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย สุวดิษฐ 
(2554)ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์อําเภอศรี
ราชาจังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็นที่เปนความพึงพอใจตอการจายเบี้ยยังชีพโดย
รวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1.ดานพัฒนาความรูความเขาใจในเรื่องอะไหลรถยนตของพนักงานอูศรีเวียงทอง โดยสงพนักงานไป

อบรมความรูดานอะไหลรถยนต 
 2.ดานความพรอมของพนักงานท่ีจะใหบริการลูกคาที่มารับการบริการอยางรวดเร็วและทันทวงที 
 3.ดานพนักงานใหบริการลูกคาอยางดีและสม่ําเสมอ และเอาใจใสลูกคาตลอดเวลา 
 4.ดานพนักงานดูแลเอาใจใสและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและสามารถทําได
อยางทั่วถึงกับลูกคาทุกคน 
 5.ดาน อุปกรณ เคร่ืองมือที่ทันสมัยของอูซอมรถยนตที่ใชในการบริการ อุปกรณที่ตองพรอมในการรับ
บริการลูกคาอยางมีมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1.ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการในดานอื่นๆเพิ่มเติม 

 2.ควรมีการศึกษาแนวการทํางานที่สงผลสําเร็จ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจและมีความกระตือรือรนใน
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ 
โพลีน จํากัด (มหาชน) 

THE MARKETING FACTORS AFFECTING THE DECISION TO PURCHASE 
CEMENT PRODUCTS TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED. 

ผูวิจัย จุฑา  รัศมียูงทอง 
สาขาวชิา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  ดร.ตรีเนตร  ตันตระกูล   
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ1)ศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนตบริษัท ทีพีไอ           

โพลีน จํากัด (มหาชน) 2)ศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนตบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 3)ศึกษาความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
ประชาชนในเขตอําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี โดยการใชสูตรกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยา
มาเน จํานวน 400 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการทดสอบ
ความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis) 
   ผลการศึกษา พบวา 1) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานลักษณะทางดานกายภาพ รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
กระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร  ดานผลิตภัณฑและ ดานราคา ตามลําดับ 3) 
ความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด 
(มหาชน) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)ในความต้ังใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการ
กระทํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ : ปูนซีเมนต,ปจจัยทางการตลาด,บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  

Abstract 
This study aimed : 1) to study the decision to purchase cement products, TPI 

polene  public company limited, 2) the level of the marketing mix that influence the 
decision to buy cement products firm TPI. Lee limited (the Company), 3) study the 
factors associated with the decision to buy the marketing mix cement products TPI 
polene public company limited. The resources used in this research. People in the city of 
Saraburi Saraburi The formula used to determine the size of the sample of Taro Yamane 
400 sample and research methods are simple. The instrument was a questionnaire 
compiled statistics used to analyze data were frequency, percentage, average, standard 
deviation. To test the relationship Using statistical regression testing . 
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The results showed that: 1) the decision to bought  cement products TPI polene  

public company limited, the overall level 2) of the marketing mix that influence the 
decision to bought  cement products TPI polene public company limited overall and 
specifically at a high level. When sorted by average rank from highest to lowest are the 
physical characteristics of the minor channels. Service process Promotion, marketing 
personnel, product and price, respectively, 3) the relationship the marketing mix to 
bought  cement products TPI polene  public company limited found that the marketing 
mix to promote. marketing Is associated with the decision went to bought  cement 
products TPI polene  public company limited in the intent interest, desire and action are 
statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords : Cement, marketing factors, TPI polene public company limited,

บทนํา 
  วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยางรุนแรง ไดสงผลกระทบอยางหนักตอเศรษฐกิจไทยโดยเฉลี่ยรวมถึง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่กําลังประสบภาวะชะลอตัวและมีแนวโนมจะชะลอตัวลงมากขึ้น เนื่องจากกําลังซ้ือของ
ผูบริโภคออนแอลง จากแนวโนมการฟนตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สงผลใหเกิดความตองการสินคาวัสดุ
กอสรางมากขึ้นเพราะการกอสรางอาคาร(อลิวัสสา พัฒนถาบุตร,2558 :1) แนวโนมของตลาดวัสดุกอสรางตลอด
ทั้งป 2559 อาจมีมูลคายอดขายสินคาวัสดุกอสรางขยายตัวในอัตราท่ีไมสูงนัก เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย
สินคาวัสดุกอสรางขึ้นอยูกับทิศทางของอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก ซึ่ งในชวงครึ่งแรกของป 2559 กิจกรรม
การกอสรางของทั้งภาครัฐและเอกชนมีทิศทางชะลอตัวลงจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองที่ยืดเยื้อ 
สงผลใหขั้นตอนการเบิกจายในโครงการของภาครัฐประสบปญหาลาชา โดยเฉพาะในโครงการใหมๆ สวน
โครงการของภาคเอกชนมีการชะลอลงทุนลงเชนกัน เพราะนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่จะเอ้ือหนุนตอ
ภาคเอกชนขาดความชัดเจน บวกกับสภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากการขาดปจจัยบวกและยังเผชิญกับปจจัย
ฉุดรั้งอีก ไมวาจะเปนกําลังซื้อของผูบริโภคชะลอตัวและคาครองชีพที่สูงข้ึน ซ่ึงมีผลใหผูบริโภคชะลอการซื้อหรือ
ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยลง มีผลใหภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสรางเริ่มเดินหนาลงทุน ซึ่งจะสงผล
ตอเนื่องใหเกิดความตองการวัสดุกอสรางสูงข้ึนตามมาและนอกจากปจจัยขางตน ตลาดวัสดุกอสรางยังมีแรง
ขับเคลื่อนจากปจจัยบวกที่สําคัญอีก 2 ดาน คือ1) การเติบโตของตลาดวัสดุกอสรางที่ใชในกิจกรรมซอมแซมและ
ตกแตง เพราะในชวง 5 เดือนแรกของป 2557 ที่ผานมา มีเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สรางความเสียหาย
ตออาคาร/ส่ิงปลูกสรางหลายครั้ง ทั้งนี้ความตองการของสินคาวัสดุกอสรางในหมวดซอมแซมและตกแตงที่
ขยายตัวจะมีสวนชวยพยุงการชะลอตัวของอุปสงคสินคาวัสดุกอสรางในปนี้ และ 2) ยอดขายสินคาวัสดุกอสราง
เติบโตในจังหวัดชายแดนและพ้ืนที่ใกลเคียง ซึ่งมีผลจากการขยายตัวของเมืองและการเติบโตของรานคาวัสดุ
กอสรางในพ้ืนที่ดังกลาว บวกกับเสนทางคมนาคมในปจจุบันมีความสะดวกแลว จึงทําใหลูกคาจากประเทศเพื่อน
บานเหลานี้เดินทางเขามาซ้ือฝงไทยมากข้ึน  (สุพรศรี นาคธนสุกาญจน, 2559 : 9-10) 

ในระบบเศรษฐกิจการกอสรางเปนสาขาที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอ ความ
ตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเปนการตอบสนองตอความตองการในเรื่องที่อยูอาศัยปูนซีเมนตมีความเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมการกอสรางนําไปสูการพัฒนาประเทศประเทศ ปูนซีเมนตเปนวัสดุกอสรางที่ใชประโยชนในการ
กอสรางโดยตรงแลวยังเปนวัตถุดิบใน กระบวนการผลิตวัสดุกอสรางประเภทอ่ืนๆ เชน คอนกรีตผสมเสร็จ 
กระเบ้ือง บล็อกปูนถนนแผน คอนกรีตสําเร็จรูปเสาเข็มคอนกรีตเปนตน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาจากปริมาณ
ความตองการ ใชปูนซีเมนตเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดไมสามารถเพ่ิมไดทันจึงทําให
เกิดสภาวะการขาดแคลนปูนซีเมนตประเทศ (สวัสด์ิ ทั่งวัฒโนทัย, 2559 : 15)  
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ประเทศที่มีการผลิตปูนซีเมนตมากที่สดุของโลก คือ จีน ซึ่งมีการผลิตปูนซีเมนตสูงถึงประมาณ 2,350 

ลานตันตอปประเทศที่มีผลผลิตปูนซีเมนตรองลงมา คือ อินเดีย ซึ่งผลิตปูนซีเมนตประมาณ 270 ลานตันตอป 
โดยผลผลิตเกือบทั้งหมดถูกใชภายในประเทศ ประเทศไทยถึงแมจะเปนหนึ่งในประเทศผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญ
ในอาเซียนโดยมีการผลิตประมาณ 36 ลานตันตอปแตมีสัดสวนการผลิตไมถึงรอยละ 1 ของผลผลิต ปูนซีเมนต
ของโลก (Global Trade Atlas, 2559)ไทยเปนประเทศผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญในอาเซียน โดยมีผลผลิต
ประมาณ 36.2 ลานตันตอปเปนรองเพียงอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งมีผลผลิตประมาณ 65 ลานตันตอปและ 
61 ลานตันตอปตามลําดับ (จรินทร ชลไพศาล, 2554)  

 ในปจจุบันประเทศไทยมีผูประกอบการผลิตปูนซีเมนตในประเทศจํานวนท้ังส้ิน 7 ราย 12 โรงงาน 
โดยผูประกอบการรายใหญ ไดแก SCG ปูนซีเมนตนครหลวง และทีพีไอโพลีน ซ่ึงมีกําลังการผลิตสูงสุดรวมกัน
กวา รอยละ 85 ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตสูงสุดทั้งประเทศ(สมาคมอุตสาหกรรม , 2559) ซ่ึงจากขอมูล
ฐานเศรษฐกิจ (2551) กรุงเทพมหานคร นับเปนจังหวัดที่มีการใชปูนซีเมนตในการกอสรางเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากสาเหตุหลายประการไดแกการกอสรางที่อยูอาศัย,การกอสรางรถไฟฟา การกอสรางสนามบินและการ
ใชชีวิตของประชาชนรุนใหมนิยมซ้ือคอนโดมิเนียมเนื่องจากมีความสะดวกดานในดานการเดินทางอีกทั้งยัง
โครงการยังอยูใกลจุดสําคัญเปนตน นอกจากนี้ปจจัยที่หนุนใหมีการใชปูนซีเมนตกันอยางแพรหลายนั้นมีสาเหตุ
สําคัญมาจากกลุมผูบริโภคหลักของตลาดซ่ึงโดยสวนใหญแลวอยูในภาคการกอสรางการทองเที่ยวที่มีรายไดและ
กําลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอันเปนผลโดยตรงมาจากการขยับขึ้นของราคาการทองเที่ยวประเทศไทยทําใหเจาของกิจการมี
กําลังที่จะขยายกิจการกอสรางประกอบกับการปลอยสินเชื่อจากบริษัทสินเชื่อสวนบุคคลไดรุกเขามาทําสินเชื่อ
บานหลังแรกมากข้ึนอันเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการซื้อโดยเฉพาะในกลุมลูกคาที่เปนขาราชการและ
นักการเมืองทองถ่ินจากเหตุดังกลาวสิ่งที่ตามมาจากปริมาณการใชปูนซีเมนตที่เพิ่ มข้ึนคือธุรกิจกอสรางและ
รานคาวัสดุกอสรางคาปลีกที่เกิดข้ึนมาจํานวนมากซึ่งตองมีการสั่งซื้อปูนซีเมนตจากตัวแทนจําหนายที่มีอยู
มากมาย 

โรงงานผลิตปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูในจังหวัดสระบุรีบนพื้นที่ 625 ไร 
หางจากกรุงเทพฯไปทางเหนือประมาณ 134 กิโลเมตรอยูใกลกับถนนมิตรภาพและทางรถไฟสระบุรี-หินลับ ซึ่ง
บริษัทไดเชื่อมตอเสนทางรถไฟสระบุรี-หินลับมายังโรงงานสําหรับใชในการบริการขนสงสินคาบริษัท ทีพีไอ โพ
ลีน จํากัด (มหาชน) ดําเนินการจัดสงปูนซีเมนต ,ปูนเม็ด และปูนสําเร็จรูป ใหแกลูกคา ทั้งทางรถบรรทุก,ทาง
รถไฟ และทางเรือ และโดยสภาพแวดลอมและศักยภาพจังหวัดสระบุรี  

1. เปนแหลงหินปูนที่มีกําลังผลผลิตปูนซีเมนตมากที่สุดของประเทศ ผลิตปูนซีเมนตประมาณ 42 
ลานตันหรือรอยละ 83 ของประเทศ สงออกได15 ลานตันตอป คิดเปนเงินมูลคาการสงออก 13,000 ลานบาท
ตอป หรือคิดเปนรอยละ 95 ของประเทศ 

2. เปนศูนยกลางของประเทศไทยในการคมนาคมขนสงสูภูมิภาคตางๆเปนศูนยกลางการขนสงสินคา
เกษตรหรืออุตสาหกรรม จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูแหลมฉบังและชายฝงทะเลตะวันออก โดย
ไมตองผานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เสนทางรถไฟผานจังหวัดสระบุรี  
4. ถนนมิตรภาพโดยสายทางเริ่มตนที่จังหวัดสระบุรี มุงเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย และส้ินสุดที่จังหวัดหนองคาย มีระยะทางท้ังสิ้น 509 กิโลเมตร และเปนสวนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 
12 (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560 : ออนไลน)) 

จากปญหาราคาคาแรงข้ันต่ําปรับขึ้นและคาครองชีพที่สูงข้ึนทําใหตนทุนสินคาเพิ่มขึ้นสินคาเกือบทุก
ประเภทมีการปรับราคาข้ึนอยางตอเนื่องในขณะท่ีเศรษฐกิจกําลังชะลอตัวและกําลังการซ้ือของผูบริโภคที่ลดลง
จึงทําใหการแขงขันในธุรกิจมีความรุนแรงขึ้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ตองเผชิญกับการแขงขัน จาก
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คูแขงที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนทั้งคูแขงที่มีอยูเดิมและคูแขงขันรายใหมที่เขามามากในตลาดเนื่องจากมีความสะดวกใน
การคมนาคมและการขนสงทําใหเพิ่มสวนแบงตลาดในพ้ืนที่หัวเมืองใหญ และ ตางประเทศบางรายตองการขยาย
ฐานลูกคาในตางจังหวัด จึงเขามาเปดดําเนินธุรกิจดวยตนเองทําใหเกิดการแขงขันในธุรกิจอยางรุนแรงทั้ง
ทางดานผลิตภัณฑดานราคา,ดานชองทางการจัดจําหนาย,ดานการสงเสริมการ,ตลาดดานบุคลากร,ดาน
กระบวนการการผลิตและดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยางไ รก็ตามผูศึกษาเห็นวาใน
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นก็ยังมีโอกาสสําหรับการสรางขอไดเปรียบใหแกผูประกอบการเน่ืองจากมีปจจัยหลายประการที่
ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคา 

 จากความสําคัญและปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลต อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)เพื่อนาขอมูลที่ไดไปปรับปรุงกลยุทธ
ทางธุรกิจ และ กลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท 
ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของ 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑปูนซีเมนตบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีตางๆตามแนวคิดของ ฟลลิป คอตเลอร 
(Kotler  Philip,2004: 89)สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix'7Ps) ผูวิจัยไดนํามา
จัดทําเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตอําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี จํานวน 400 คน การ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน โดยวิธีกําหนดสัดสวนดวยดวยวิธีจับ
ฉลากเครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี
สวนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริโภค  การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ความรูเกี่ยวกับ
ปูนซีเมนต บริบทบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) พรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุง
หมายของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําใน
การแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ  
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
6. วัตถุประสงคการซื้อ  
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2541 : 85) 

การตัดสินใจซื้อ 
1. ความตั้งใจ (Attention) 
2. ความสนใจ (Interest) 
3. ความปรารถนา (Desire) 
4. การกระทํา (Action) 
ที่มา: แอลโม ลีวิท ( St.Elmo Lewis, 
1898) 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P) 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ีหรือชองทางการใหบริการ 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 
ที่มา: Kotler  Philip (2004: 89) 
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 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC และทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่
ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบัค (Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ  0.8775 
    4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด โดยใหประชาชนในเขตอําเภอ
เมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลง
รหัสของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวจิัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตา งๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉล่ียดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการซ้ือมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของประชาชนในเขตอําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัด
สระบุร ี สถิติที่ใชคือคาแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  

2. วิเคราะหระดับความสําคัญของระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ที
พีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)  โดยรวม รายดาน และรายขอสถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย (mean) ใชแปรความหมายของ
ขอมูลตางๆและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจาย
ของขอมูล 

3. วิเคราะหการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการทดสอบความสัมพันธ โดยใชสถิติทดสอบ
การถดถอย (regression analysis)  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท 

ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวมและขอสรุปผลการศึกษาที่เปนไปตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล พบวา ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุ31-40 ป มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,001 บาท มีอาชีพเจาของธุรกิจ/หางหุนสวน 
     2. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพ
ลีน จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เม่ือจําแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุก
ปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
รองลงมา ความต้ังใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 การกระทํา มีคาเฉล่ียเทากับ4.11 และความปรารถนา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.10ตามลําดับ  
      3. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 เมื่อจําแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เม่ือเรียงอันดับตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานลักษณะทางดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ4.17 รองลงมา ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ดานการสงเสริมการตลาด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ดานบุคลากร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ดานผลิตภัณฑ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และ ดาน
ราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ตามลําดับ ทั้งนี้สามารถสรุปผลรายดานดังนี้ 
     4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดยรวม ดวยการหาวิเคราะหถดถอยอยางงาย ( Simple 
Regression Analysis) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดาน
การสงเสริมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีคา R2 เทากับ  รอยละ 15.9 มีคา F = 0.145 และมีคา             
Sig.= 0.181 แสดงวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัย
ทางการตลาดในดานอ่ืนๆไมมีความสัมพันธกัน 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ที

พีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)ผูวิจัยไดอภิปรายผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 
1. จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ31-40 ป มีระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,001 บาท มีอาชีพเจาของธุรกิจ/หางหุนสวน มี
วัตถุประสงคการซื้อเพ่ือสรางบานใหม สอดคลองกับงานวิจัยของสุปรีชา กุลตังวัฒนา(2550) ทําการศึกษาเร่ือง
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอลูกคาที่ใชคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบวา ลูกคากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุในชวง 21-30 ปมาก
ที่สุด มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีประเภทของลูกคาเปน
บุคคลทั่วไปท่ีใชผลิตภัณฑ 
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การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
 2. ผลการศึกษาวิเคราะหการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของสุพจน กาญจนางกูรพันธุ (2557) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางใน
ชองทางการจําหนายแนวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจซื้อผูซื้อเปน
ผูตัดสินใจดวยตนเอง ในรอบหน่ึงปที่ผานมาซ้ือวัสดุกอสรางเพียงครั้งเดียวดวยวงเงินประมาณ 10,001-50,000 
บาท และในรอบ 1 ปที่ผานมาไดใชบริการที่รานจําหนายวัสดกุอสรางแบบสมัยใหมนั้นจํานวน 3-6 ครั้ง วัสดุและ
อุปกรณกอสรางที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ อุปกรณไฟฟา : หลอดโคม สายไฟฟาสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางฯโดยรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของศิริกาญจน รัชตวิศาลไพ (2554) ทําการศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต 
ศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย สวน
บุคคลกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑปูนซีเมนต พบวา ในภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจมาก 

3. จากผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของปทมา ตั้งตนสกุลดี (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของลูกคา ในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากรและ ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิมวัชช คงศรีศักดิ์ (2553) 
ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของผูรับเหมากอสรางใน
อําเภอเมือง จังหวัดนาน พบวา ผูรับเหมาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมในระดับมาก 

  4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) โดยรวม ดวยการหาวิเคราะหถดถอยอยางงาย ( Simple 
Regression Analysis) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดาน
การสงเสริมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
โดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีคา R2 เทากับ  รอยละ 15.9 มีคา F = 0.145 และมีคา Sig.= 
0.181 แสดงวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยทางการตลาด
ในดานอื่นๆไมมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับงานวิจัยสุพจน กาญจนางกูรพันธุ (2557) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางในชองทางการจําหนายแนวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลผลการวิจัย พบวา สวนของความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาวัสดุ
กอสรางฯกับปจจัยสวนบุคคล พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ สื่อที่ทําใหรูจักรานคาวัสดุและอุปกรณ
กอสรางสมัยใหมและ ผูมีสวนสําคัญที่สุดที่รวมตัดสินใจหรือชวยใหมีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสร างอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของขนิษฐา ยาวะโนภาส (2553) 
ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน : กรณีศึกษานักศึกษา
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สวนปจจัยสวนบุคคลกับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดพบวา เพศ สถานภาพสมรส และอายุที่ตางกันมีผลตอความ
คิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดที่ตางกัน นอกจากน้ีความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดไมมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑฉลากคารบอน และพบวา นักศึกษาที่ศึกษาในคณะท่ีตางกันมีความรูความ
เขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑฉลากลดคารบอนตางกัน ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับผลิตภัณฑฉลากลด
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คารบอนมีความสัมพันธกับทัศนคติที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน ไดแก ความรูความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑฉลากลด
คารบอน  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 

1. ดานผลิตภัณฑ บริษัทควรนําสินคาตัวอยางมาแสดงใหลูกคาเห็นวาทางรานมีปูนซีเมนตใหลูกคา
เลือกหลากหลายย่ีหอและหลายชนิดซึ่งทําใหลูกคาสามารถที่จะเลือกปูนซีเมนตไดตรงตามที่ลูกคาตองการใชงาน  

2. ดานราคา บริษัทควรมีการนํานวัตกรรมใหมเขามาใชในการผลิตปูนซีเมนตหลากหลายมากขึ้น อีก
ทั้งควรกําหนดราคาตามกลุมลูกคาเพื่อใหลูกคาไดเลือกและมีเงื่อนไขในการใหสินเชื่อที่ดีใหกับลูกคา  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทควรมีบริการขนสงปูนซีเมนตใหกับลูกคา เชน กรณีลูกคาซื้อใน
ปริมาณมาก เปนตน  

4. ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทควรมีบริการใหลูกคาสามารถแลกเปลี่ยนปูนซีเมนตไดและรับคืน
สวนลดใหกับลูกคา  

5. ดานบุคลากร บริษัทควรมีการใหบริการแนะนําชนิดหรือประเภทของปูนซีเมนตโดยผูชํานาญการ 
ควรวางแผนพัฒนาใหความรูกับพนักงานขายเก่ียวกับปูนซีเมนตแตละยี่หอ แตละประเภทเพ่ือใหพนักงานมี
ความรูความชํานาญเก่ียวกับปูนซีเมนต 

6.  ดานกระบวนการใหบริการ บริษัทควรกําหนดข้ันตอนการชําระเงินใหสั้นมีความรวดเร็วและ
ทันสมัย เพื่อใหทันตอความตองการของลูกคา 

7. ดานลักษณะทางดานกายภาพ บริษัทควรสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศัยในเขตอําเภอ
เมืองสระบุรี ควรมีทําเลที่ตั้งสะดวกขนสงปูนซีเมนตและงายตอการคนหาราน           
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 

2. ควรศึกษาขอมูลทั้งจังหวัดสระบุรี โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อท่ีจะยืนยันวาปจจัยทางการตลาดปจจัยใดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการปูนซีเมนต 

3. ควรศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ใกลเคียงกัน โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตาง
กันหรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยทางการตลาดปจจัยใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการปูนซีเมนตในการ
แจกแบบสอบถาม กลุมตัวอยางควรจะแบงออกเปนสัดสวนเทา ๆ กัน และพฤติกรรมการใชบริการเพื่อที่จะได
ขอมูลท่ีแมนยํามากย่ิงขึ้น 

4. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขารับบริการ ตั้งแตกอนเขารับบริการ และขณะรับบริการ 
รวมถึงหลังการไดรับบริการ เพื่อวัดระดังความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการธุรกิจจําหนายปูนซีเมนต 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)เพื่อนํามาปรับปรุงและเปนการรักษาลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

 
 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

เอกสารอางอิง 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,[ออนไลน]<dopa.go.th/statvew/upstat_age_disp.php>          

(สืบคนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ) 
ขนิษฐา ยาวะโนภาส. (2553). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑฉลากลดคารบอน: 

กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.. 

จรินทร ชลไพศาล. (2554). มาตรการทางเศรษฐศาสตรในการบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากการ
ทําเหมืองแรของไทย.กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

เฉลิมวัชช คงศรีศักดิ์. (2553). ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้อผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของ
ผูรับเหมากอสราง ในอําเภอเมือง จังหวัดนาน. (การคนควาปญหาพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ). 

ฐานเศรษฐกิจ.(2551).ขอมูลดานเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร ป 2551.กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องตน.พิมพคร้ังที่ 9. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาสน 
ปทมา ตั้งตนสกุลดี. (2555).ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของลูกคา ในอําเภอบางปะอินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.วิทยานิพนธ  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จํากัด. 
ศริกาญจน รัชตวิศาลไพ. (2554).การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนตศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑปูนซีเมนต.ภาคนิพนธ บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎรธานี. 
สมาคมอุตสาหกรรม .(2559).อุตสาหกรรมปูนซีเมนต.กรุงเทพมหานคร : สถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย. (2559). เดินหนาปรับระดับองคกร พรอมตอยอดความเชื่อมั่นในสินคาและบริการ ใหกับ

ลูกคาเนนพัฒนาผลิตภัณฑดวยระบบ มาตรฐาน ISO และ NAC . กรุงเทพฯ: บริษัทยูบาว (ประเทศไทย) 
จํากัด. 

สุพรศรี นาคธนสุกาญจน. (2559). เมกาโฮม ช้ีวัสดุกอสรางสอขึ้นราคา-ขาดตลาด หลังอสังหาริมทรัพย เรง
ลงทุน เตรียมงบ 2,000 ลานผุดสาขาใหม ตั้งเปาโต 50%. กรุงเทพฯ : บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร. 

สุปรีชา กุลตังวัฒนา. (2550). ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอลูกคาที่ใชคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ในจังหวัดมุกดาหาร. (การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). 

สุพจน กาญจนางกูรพันธุ.(2557).ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางในชองทางการจําหนาย
แนวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.สารนิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยเนชั่น. 

อลิวัสสา พัฒนถาบุตร. (2558).แนวโนมอสังหาริมทรัพยป 2558.กรุงเทพฯ:บริษัท CBREประเทศไทย.  
St. Elmo Lewis.(1898).แหลงที่มา: http://punyapapassorn.blogspot.com/2010/08/aida- 

model.html. สืบคนเมื่อ 13 ตุลาคม 2560. 
Kotler, Philip. (2004). Ten Deadly Marketing Sins : Signs and Solutions. New Jersey: John Wiley 

& Sons: 111-112.  
Yamane, Taro.(1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork :  Harper and 

Row Publication. 

 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว กรณีศึกษา : อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
CONSUMER DECISION TO BUY A SINGLE-FAMILY HOME : CASE STUDY: 
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE. 

 
ผูวิจัย   จุไรรัตน  จันทอง 

สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นพดล  พันธุพานิช 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ที่มี
ลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกันประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุมประชากร ในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 140,767คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดโดยการใชสูตร
การกําหนดขนาดตัวอยาง และจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 400 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานประกอบดวยคาt-test และวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 

1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.80 มีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป คิดเปน
รอยละ 31.30 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 57.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 29.80 มีอาชีพ
พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 36.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69.50 มีระดับรายไดตอ
ครอบครัว/เดือน 60,001 – 90,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.50 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน คิดเปน
รอยละ 33.00  

2) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.87 ปจจัยดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.85 ปจจัยดานราคา มีคาเฉลี่ย 4.77 
ปจจัยดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.75 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.72 ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.69 และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.65 เรียงลงมาตามลําดับ 

3) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาในเพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดับรายไดตอครอบครัว/เดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยว ใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตางกัน แตในระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อที่
ไมตางกัน 

 
คําสําคัญ : การตัดสินใจเลือกซื้อ, ผูบริโภค,บานเดี่ยว 
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Abstract

The decision of the consumer to buy a single houseinMuangDistric,Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province, purpose To study and compare The decision-making process of 
consumers to buy single houses. There are different demographic characteristics. The 
population in this study was the population in Phranakhon Si Ayutthaya. There are 140,767 
people in Phra Nakhon Si AyutthayaDefine sample sizes using the sample size formula. 
And the number of samples. The instrument used to collect data was a questionnaire. The 
statistics used for data analysis were descriptive statistics. Frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and t-test were used to determine t-test and one-way ANOVA. 

1) The majority of respondents were female. 55.80% have 31-40 years of age, 
31.30% have single status, 57.00%, followed by married people, 29.80%. 36.50% had 
bachelor degree. 69.50% had income level per family / month 60,001 - 90,000 baht or 
44.50%, the number of family members was 3-4 persons or 33.00%.

2) The mean and standard deviation were at a high level. The highest average was 
the product factor, 4.87, the process factor was 4.85, the average was 4.77, the average was 
4.75, the distribution was 4.72, the average was 4.72. The average was 4.69 and the 
promotion factor was 4.65.

3) The difference in mean and standard deviation was found in sex, age, occupation, 
income level per family / month. And the number of different family members affects the 
choice of single-family homes. In Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Phra Nakhon Si 
Ayutthaya is different in different education levels. Affect the purchase. Not different

Keywords : Buying Decisions, Consumers, Single Houses.
 

บทนํา 
ปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยเรานั้นคือปจจัย 4 ซึ่งจะประกอบดวย อาหาร ท่ีอยูอาศัย 

เครื่องนุงหมและยารักษาโรค ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยเบื้องตนในการดํารงชีวิตและโดยเฉพาะท่ีอยูอาศัยถือเปนปจจัยที่
สําคัญที่มีผลโดยตรงตอความเจริญหรือความเส่ือมโทรมทางสังคมได เพราะท่ีอยูอาศัยเปนจุดเริ่มตน ในการเรียนรู
และบมเพาะอุปลักษณะนิสยัในวัยเด็กไปจนเติบโตและพัฒนาตอไปเพื่อเปนทรัพยากรที่มีคาในสังคมและความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญของประเทศที่เริ่มตนมาจากความมั่นคงของครอบครัวและใน
จุดเร่ิมตนของครอบครัวนี้เอง สวนหนึ่งก็คือที่อยูอาศัย เพื่อการมีชีวิตอยูรอดในสังคมที่อยูอาศัยก็ถือเปนหนึ่งใน
ปจจัยสี่ ที่มนุษยตองแสวงหาเพื่อเปนที่พักพิงในปจจุบันมีที่อยูอาศัยท่ีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความ
หลากหลายในความตองการ เชน คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาสแฟลต บานเดี่ยว บานสองชั้น เปนตน ในการท่ีจะเลือก
ที่อยูอาศัยในแบบใดนั้นจะตองใชปจจัยและสภาพแวดลอมหลายๆ อยางประกอบกัน ซึ่งจะเปนสภาพแวดลอมที่
เปนเหตุเฉพาะของแตละบุคคลไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณทําเลที่ตั้ง คุณภาพท่ีอยูอาศัยและปจจัยอื่นๆ รวมดวย
อีกมาก 

ตลาดที่อยูอาศัยนั้นมีลักษณะเปนตลาด กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)เน่ืองจาก
ระยะยาวบาน ในแตละประเภท ไมวาจะเปน บานจัดสรร ทาวนเฮาส ตึกแถว คอนโดมิเนียมแฟลต บานแฝด บาน
เดี่ยวหรือหองเชาอ่ืนๆ มีแนวโนมที่จะเกิดการทดแทนกันไดมากขึ้น เมื่อหลังจากวิกฤตการณเศรษฐกิจในป 2540 
หมดสิ้นไป ภาวะตลาดกลับสูปกติจะมีผูประกอบการกลับเขาสูตลาดที่อยูอาศัยอีกครั้ง ปจจุบันผูประกอบการ
พยายามสรางความแตกตางสินคา (Product Differentiate)คือ ความพยามยามเสนอขายบานที่แตกตางจากสินคา
ของผูขายรายอื่นๆ ในสายตาและความรูสึกของผูซื้อ ในความแตกตางของสินคา จะอยูรูปของความแตกตาง ดาน
รูปแบบ ชื่อเสียงของบริษัทที่ทําการกอสราง คุณภาพสินคา ตลอดจน บริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
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ใหแกผูซื้อ แมวาในปจจุบันบานประเภทตางๆ อยูในลักษณะทดแทนกันไดไมสมบูรณ แตคาดวาในระยะยาวจะมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติและรสนิยมที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะมาจากขอจํากัดทางสังคมไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต 
การเดินทางและแฟชั่น จะมีสวนทําใหผูประกอบการตองพยายามสรางที่อยูอาศัย ในประเภทตางๆ ใหไดสามารถ
ทดแทนกันกับของบานแตละประเภทเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ 

ดังนั้น ผูวิจัยมีความตองการที่จะการศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดของตลาดท่ีอยูอาศัยตองการที่จะ
ศึกษาถึงปจจัยใดบางท่ี เปนตัวกําหนดและมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยคํานึงถึงลักษณะของทาง
ประชากรศาสตรและหลักทางการตลาด 4P,s รวมถึงความคิดเห็นที่มีประโยชนในการตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะ
การศึกษาปจจัยตางๆ ขางตนเหลานี้เปนประโยชนตอการพัฒนา ในเรื่องที่อยูอาศัยของประชาชนและใหเขาใจสวน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ ในการตัดสินใจของกลุมผูบริโภคหรือผูซื้ออันจะนําไปสูการวางแผนและกล
ยุทธดานการตลาดขององคกรไดอยางเหมาะสม ทั้งรูปแบบราคา ชองทางการจัดจําหนายและโปรโมชั่น โดยจะ
คํานึงถึงลักษณะทางประชากรศาสตรในแตละดานเพื่อสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิต คุณภาพที่อยูอาศัยให
เหมาะสมยิ่งขึ้นไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ใน

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

การตัดสินใจ 
เลือกซื้อบานเดี่ยว 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ           5. ระดับการศึกษา 
2. อาย ุ         6. รายไดตอครัวเรือน 
3. สถานภาพ   7. จํานวนสมาชกิในครอบครัว 
4. อาชีพ 

สวนประสมทางการตลาด 
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
- ปจจัยดานราคา 
- ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
- ปจจัยดานบุคลากร 
- ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
- ปจจัยดานประบวนการ 
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วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ศึกษา:ในอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง ลุมประชากร ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยประชากรท้ังสิ้นจํานวน 140,767 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2560)โดย
เลือกการสุมตัวอยางแบบทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ผูวิจัยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) ผูวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
  สวนที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

 สวนที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสวนที่ 3 ความพึง
พอใจท่ีไดรับจากการใชบริการรานกาแฟ 

 สวนที่ 3ขอเสนอแนะ 
3. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติการวิเคราะห

ขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลและกําหนดการวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean)คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบในความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ การ
ทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.80 และเพศชาย จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.30 มีอายุอยูในชวง          
31 – 40 ปจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.30 รองลงมา คือ อายุชวง 51 – 60 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 
25.80 อายุชวง 41 – 50 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 12.80 และอายุชวง 61 ป ขึ้น จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.80 มีสถานภาพโสด จํานวน 228 คน คิดเปน
รอยละ 57.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.80 และสถานภาพหยาราง/หมาย 
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.30 มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมา คือ 
อาชีพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.30 อาชีพขาราชการ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.30 
และทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 
69.50 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และมีระดับการศึกษาตํ่า
กวาปริญญาตรี จํานวน 50 คิดเปนรอยละ 12.50 มีระดับรายไดตอครอบครัว/เดือน 60,001 – 90,000 บาท จํานวน 
178 คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมา คือ มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 30,000 บาท จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 
22.00 รายได90,001 – 120,000 บาท จํานวน 51 คิดเปนรอยละ 12.80 รายได 120,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 50 คิด
เปนรอยละ 12.50 และรายได 30,001 – 60,000 บาท จํานวน 33 คิดเปนรอยละ 8.30 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว          
3 – 4 คน จํานวน 132 คิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมา คือ จํานวนสมาชิก 7 – 8 คน จํานวน 114 คิดเปนรอยละ 28.50 
จํานวนสมาชิก 1 – 2 คน จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.80 สมาชิกจํานวน 9 คน ขึ้นไป จํานวน 32 คิดเปนรอยละ 
8.00 และสมาชิก 5 – 6 คน จํานวน 31 คิดเปนรอยละ 7.80 ตามลําดับ 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเด่ียว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม มี
คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานสามารถแสดง
รายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบาน
เดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมพบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.87 รองลงมา 
คือ ปจจัยดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ ปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ีย 4.77 รองลงมา คือ ปจจัยดาน
บุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.75 รองลงมา คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.72 รองลงมา คือ ปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.69 รองลงมา คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 4.65 เรียงลง
มาตามลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบาน
เดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานผลิตภัณฑพบวาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานผลิตภัณฑพบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการออกแบบท่ี
สวยงามและทันสมัยมีคาเฉลี่ย 4.97 รองลงมา คือ มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันมีคาเฉล่ีย 4.95 รองลงมา คือ มี
รูปแบบใหเลือกหลากหลายมีคาเฉลี่ย 4.83 รองลงมา คือ มีพื้นที่ใชสอยท้ังภายนอกและภายในเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 
4.83 รองลงมา คือ คุณภาพในการกอสรางและวัสดุที่ใชมีมาตรฐานมีคาเฉล่ีย 4.80 เรียงลงมาตามลําดับ 

ปจจัยดานราคาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือบานเดี่ยว 
ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานราคาพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ปจจัยดานราคาพบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาคารมี
คาเฉล่ีย 4.85 รองลงมา คือ มีการจัดเตรียมสถาบันการเงิน เพื่อไวบริการสินเชื่อแกลูกคามีคาเฉลี่ย 4.85 รองลงมา 
คือ มีการวางเงินจอง, เงินทําสัญญา, เงินดาวน ที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ย 4.83 รองลงมา คือ มีราคาคาใชจายสวนกลาง
ที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ย 4.68 รองลงมา คือ มีอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการผอนชําระที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ย 4.67 
เรียงลงมาตามลําดับ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคใน
การเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือบานเดี่ยว ในอํา เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายพบวาอยูในระดับมาก โดยจาก
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มี Website ใหลูกคาไดเขาชมโครงการผานระบบ Internet มีคาเฉลี่ย 4.90 รองลงมา 
คือ มี Call Center คอยใหขอมูลโครงการเบื้องตนกับลูกคามีคาเฉลี่ย 4.81 รองลงมา คือ มีปายบอกทางของ
โครงการที่ชัดเจนและการเดินทางสะดวกมีคาเฉลี่ย 4.70 รองลงมา คือ มีการเสนอขายโครงการ โดยการออกงาน
แสดงสินคามีคาเฉลี่ย 4.66 รองลงมา คือ มีหองตัวอยาง/บานตัวอยาง ที่จัดแตงอยางสวยงามมีคาเฉลี่ย 4.53 เรียง
ลงมาตามลําดับ 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการ

เลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดพบวา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดพบวาอยูในระดับมาก โดยจากดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีโฆษณาตามส่ือตางๆ ที่ตอเนื่องและชัดเจนมีคาเฉลี่ย 4.81 รองลงมา คือ จัดโปรโมชั่น
ของแถมอยูเสมอและมีความหลากหลายมีคาเฉลี่ย 4.65 รองลงมา คือ มีการรับประกันและการดูแลหลังการขายท่ีดี
มีคาเฉลี่ย 4.63 รองลงมา คือ มีสวนลดในการเจรจาซื้อ-ขาย หรือฟรีคาธรรมเนียมการโอนมีคาเฉลี่ย 4.61 
รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม/ลูกคารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ย 4.53 เรียงลงมาตามลําดับ 

ปจจัยดานบุคลากรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบาน
เดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานบุคลากรพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานบุคลากรพบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมี
ทัศนคติที่ดีตองานขายและการบริการมีคาเฉลี่ย 4.78 รองลงมา คือ พนักงานมีความรูและความสามารถในการให
ขอมูลมีคาเฉล่ีย 4.77 รองลงมา คือ พนักงานมีความรูและทักษะในการแกปญหาเฉพาะหนามีคาเฉลี่ย 4.75 
รองลงมา คือ พนักงานมีความสุภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีคาเฉลี่ย 4.74 รองลงมา คือ พนักงานใหบริการลูกคาทุก
คนอยางเสมอภาคกันมีคาเฉลี่ย 4.72 เรียงลงมาตามลําดับ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
เลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานลักษณะทางกายภาพพบวา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานลักษณะทางกายภาพพบวาอยูในระดับมาก โดยจากดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและเขมงวดมีคาเฉลี่ย 4.77 รองลงมา คือ การคมนาคมมี
ความสะดวก สบายมีคาเฉลี่ย 4.72 รองลงมา คือ โครงการมีบรรยากาศรมรื่น มีตนไมเยอะมีคาเฉลี่ย 4.70 
รองลงมา คือ มีบริการสโมสร (สวนสาธารณะ ฟตเน็ต สระวายน้ํา) มีคาเฉลี่ย 4.66 รองลงมา คือ ใกลสถานที่
ราชการและแหลงชุมชนมีคาเฉลี่ย 4.61 เรียงลงมาตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อ
บานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานกระบวนการพบวาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานกระบวนการพบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ความสามารถในการแจงผลการกูสินเชื่อไดอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.90 รองลงมา คือ มีระบบขั้นตอนในการทํา
สัญญาท่ีชัดเจนมีคาเฉลี่ย 4.89 รองลงมา คือ มีระบบข้ันตอนในการจองบานที่ชัดเจนมีคาเฉลี่ย 4.83 รองลงมา คือ 
มีความสามารถในการสงมอบบานไดตามที่กําหนดมีคาเฉลี่ย 4.83 รองลงมา คือ มีระบบขั้นตอนในการจัดเตรียม
เอกสารที่รวดเร็วมีคาเฉลี่ย 4.79 เรียงลงมาตามลําดับ 

3. ขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการศึกษาพบวา ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสถิติที่นํามาใชในการเปรียบเทียบไดแก Independent Sample t–test และ การ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way Analysis of Variance) แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
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เมื่อจําแนกตามเพศ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ใน

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามเพศในภาพรวมและรายดานทดสอบโดยใชคาสถิติ 
T-test พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในภาพรวม ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตาง
กัน เนื่องจากมีคา Sig ท่ี 0.003, 0.024 และ 0.018 ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามอายุพบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามชวงอายุ ในภาพรวมและรายดานทดสอบโดยใช
คาสถิติ T-test พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในปจจัยดานราคาและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 
0.026 และ 0.014 ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามสถานภาพพบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว 
ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามสถานภาพ ในภาพรวมและรายดานทดสอบโดย
ใชคาสถิติ T-test พบวาในสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย, 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานกระบวนการ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig 
ที่ 0.000, 0.034, 0.001, 0.000, 0.001, 0.001 และ 0.000 ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามอาชีพพบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ใน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามอาชีพ ในภาพรวมและรายดานทดสอบโดยใช
คาสถิติ T-test พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในภาพรวม ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด, ปจจัยดาน
บุคลากร, ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.000, 
0.000, 0.001, 0.007, 0.005, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคในการเลือกซื้อบาน
เดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน
ทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 

จําแนกตามระดับรายไดตอครอบครัว/เดือนพบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคในการ
เลือกซื้อบานเด่ียว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกระดับรายไดตอครอบครัว/เดือน 
ในภาพรวมและรายดานทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวาในระดับรายไดตอครอบครัว/เดือนที่แตกตางกัน มีผล
ตอการเลือกซื้อบานเด่ียว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่
นอยกวา 0.05 

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวพบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคในการเลือกซ้ือ
บานเด่ียว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกจํานวนสมาชิกในครอบครัว ในภาพรวม
และรายดานทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวาในจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อ
บานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 

 
 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

อภิปรายผล 
การประเมินคุณภาพของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภค
ในการเลือกซื้อบานเด่ียว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) 
และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานสามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบาน
เดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซึ่งแสดงถึงผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อบานดวย การเห็นและชอบรูปแบบตัวอาคาร พื้นที่ใช
สอยและสถานท่ีตั้งของบาน มาเปนอันดับแรก  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการออกแบบที่สวยงาม
และทันสมัย ซึ่งแสดงถึงผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อบานดวย การเห็นและชอบในรูปแบบตัวอาคาร ที่มีความ
สวยงาม ทันสมัย พื้นที่ใชสอยและสถานท่ีตั้งของบาน มาเปนอันดับแรก  

ปจจัยดานราคา พบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
อาคาร ซึ่งแสดงถึงผูบริโภคจะคํานึงถึงปจจัยในดานของราคาดวย วาเหมาะสมกับอาคารนั้นหรือไม และผูบริโภค
สามารถท่ีจะซอไดหรือไม 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มี Website 
ใหลูกคาไดเขาชมโครงการผานระบบ Internet ซ่ึงแสดงถึงผูบริโภคมีความพึงพอใจในความสะดวกในการรับขอมูล
หรือการคนหาขอมูลของบานได โดยไมตองเดินทางไปยังสถานที่ตั้งจริง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีโฆษณา
ตามสื่อตางๆ ที่ตอเนื่องและชัดเจน ซ่ึงแสดงถึงระบบการสงเสริมทางการตลาดในยุดปจจุบัน จะตองมีการ
ประชาสัมพันธในหลากหลายสื่อ เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาที่หลากหลายได 

ปจจัยดานบุคลากร พบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีทัศนคติที่ดีตองาน
ขายและการบริการ ซึ่งแสดงถึงผูบริโภคยังมีความตองการการบริการจากพนักงานอยู ถึงแมวาจะมีขอมูลจากระบบ
อินเทอรเน็ตหรือตามสื่อประชาสัมพันธตางๆ แลวก็ตาม บุคลากร ก็ยังมีความจําเปนและยังเปนที่ตองการในการ
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ อีกดวย 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ดีและเขมงวด ซึ่งแสดงถึงผูบริโภคยังมีความตองการความอุนใจ ในความปลอดภัยในการพักอาศัยหรือเปน
สถานที่ ที่สามารถไววางใจไดดวยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญหลักในการเลือกซ้ือบาน 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวาอยูในระดับมาก โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการ
แจงผลการกูสินเชื่อไดอยางรวดเร็ว ซึ่งแสดงถึงความตองการในการรับทราบหรือรูผลโดยเร็ว คนเราเม่ือมีความ
ตองการอยากไดหรืออยากซื้อจะมีความตั้งใจในการรอผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือ ขั้นตอนตางๆ เพื่อใหได
บานอยางรวดเร็ว  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโกสินทร เนตรรัศมี (2548)ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของ
ผูบริโภค ในจังหวัดลําปาง. ธุรกิจเกี่ยวกับการกอสรางที่พักอาศัยมีความสําคัญเนื่องจากบานเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการดํารงชีพและมีผูสนใจจํานวนมากมายที่ดําเนินการลงทุนเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคโดยในจังหวัดลําปางก็มี ผูประกอบการโครงการบานจัดสรรอยูหลายรายสงผลใหเกิดการแขงขันทางธุรกิจ
ของผูประกอบการ ดังนั้นผูประกอบการจําเปนตองตอบสนองใหตรงกับความตองการของผูบริโภคเนื่องจากมีปจจัย
หลายประการที่มีผลตอการตัดสินใจ ซื้อบานของลูกคาโดยการวิจัยนี้ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อบาน
ของผูบริโภคในจังหวัดลําปางโดยได ศึกษาจากผูที่ทําการซื้อและอยูอาศัยในโครงการแลวจํานวน 77 หลังคาเรือนใน 
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5 โครงการในเขตอําเภอเมือง โดยแบง ปจจัยออกเปน ภาพรวมของโครงการ แบบและการกอสรางราคา ทําเลที่ตั้ง 
สาธารณูปโภค การสงเสริมการตลาด และการสงเสริมการขายของโครงการจากผลวิเคราะหทางสถิติ พบวาปจจัย
ดานราคามีผลตอความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคมากที่สุดนอกจากนี้ปจจัยดานราคายังมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกซ้ือจริงของผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยโดยรวมของโครงการและปจจัยดานแบบแปลน
หรือรูปแบบบานตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุธี สระบัว. (2551:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยการตัดสินใจ
เลือกซื้อบานโครงการพนาสินธิ์ ปารควิลลในเขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต .ผลการศึกษาพบวา 1. ปจจัยการ
ตัดสินใจซื้อบานโครงการพนาสนธิ์ ปารควิลลในเขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตของประชาชน ภาพรวมมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อระดับมากเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีปจจัยการตัดสินใจซ้ือบานโครงการพนาสนธ์ิปาร
ควิลล ในเขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) นอกนั้นมีระดับการ
ตัดสินใจซ้ือ อยูในระดับมาก โดยเรียงตามอันดับอันดับแรกคือ ดานปจจัยดานอ่ืน ๆ รองลงมาดานราคา (Price) 
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และ ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนอันดับสุดทาย 2. ปจจัย
การตัดสินใจซื้อบานโครงการพนาสนธ์ิ ปารควิลล ในเขตอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตของประชาชน 

ขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการศึกษาพบวาในเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายไดตอ
ครอบครัว/เดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซ้ือบานเดี่ยว ในอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แตกตางกัน แตในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อ
บานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปทมา
พร นาคฉายา (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการซ้ือบานเดี่ยวของผูบริโภคในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพและจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกับความตองการซื้อบานเดี่ยวของผูบริโภค ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ปจจัยสังคมและจิตวิทยา ไดแก กลุมอางอิง แรงจูงใจ 
กิจกรรมที่นิยม การรับรูและพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับความตองการซ้ือบานเดี่ยว ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ในการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จาการศึกษาทราบวาผูประกอบการตองดําเนินการเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม
ที่สามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคได ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ จึงไดเสนอแนะแนวทาง 
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงวางแผนการดําเนินงานดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑควรมีการออกแบบท่ีสวยงามและทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครันมีรูปแบบให
เลือกหลากหลาย มีพื้นที่ใชสอยทั้งภายนอกและภายในเหมาะสมคุณภาพในการกอสรางและวัสดุที่ใชมีมาตรฐาน 

2. ดานราคาราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาคารมีการจัดเตรียมสถาบันการเงิน เพื่อไวบริการสินเชื่อแก
ลูกคามีการวางเงินจอง, เงินทําสัญญา, เงินดาวน ที่เหมาะสมมีราคาคาใชจายสวนกลางที่เหมาะสมมีอัตราดอกเบี้ย
และระยะเวลาการผอนชําระที่เหมาะสม 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี Website ใหลูกคาไดเขาชมโครงการผานระบบ Internet มี Call 
Center คอยใหขอมูลโครงการเบื้องตนกับลูกคา มีปายบอกทางของโครงการท่ีชัดเจนและการเดินทางสะดวกมีการ
เสนอขายโครงการ โดยการออกงานแสดงสินคามีหองตัวอยาง/บานตัวอยาง ที่จัดแตงอยางสวยงาม 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีโฆษณาตามสื่อตางๆ ที่ตอเนื่องและชัดเจนจัดโปรโมชั่นของแถมอยูเสมอ

และมีความหลากหลาย มีการรับประกันและการดูแลหลังการขายที่ดีมีสวนลดในการเจรจาซื้อ -ขาย หรือฟรี
คาธรรมเนียมการโอนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม/ลูกคารวมกิจกรรม 

ปจจัยดานบุคลากรพนักงานมีทัศนคติที่ดีตองานขายและการบริการพนักงานมีความรูและความสามารถใน
การใหขอมูลพนักงานมีความรูและทักษะในการแกปญหาเฉพาะ พนักงานมีความสุภาพและบุคลิกภาพที่ดีพนักงาน
ใหบริการลูกคาทุกคนอยางเสมอภาคกัน 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีและเขมงวดการคมนาคมมีความสะดวก 
สบาย โครงการมีบรรยากาศรมรื่น มีตนไมเยอะมีบริการสโมสร (สวนสาธารณะ ฟตเน็ต สระวายน้ํา)ใกลสถานที่
ราชการและแหลงชุมชน 

ปจจัยดานกระบวนการมีความสามารถในการแจงผลการกูสินเชื่อไดอยางรวดเร็ว มีระบบข้ันตอนในการทํา
สัญญาท่ีชัดเจนมีระบบขั้นตอนในการจองบานที่ชัดเจนมีความสามารถในการสงมอบบานไดตามที่กําหนดมีระบบ
ขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารท่ีรวดเร็ว 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานเดี่ยว ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลจาการศึกษาไดเสนอแนะแนวทาง เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงวางแผนการดําเนินงานดังนี้ 
1. การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา เปนบริการหลังการขาย เพื่อ

รับทราบปญหาและความตองการของลูกคา เพื่อนําไปปรับปรุงการบริการหลังการขายใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
2. การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาระหวางโครงกา

กรตางๆ ใหสามารถรองรับความตองการของผุอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอยางท่ัวถึง 
3. การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการคนหาขอมูล เพ่ือการตัดสินใจเลือกซื้อบาน 

เพื่อทราบพฤติกรรมในการคนหาขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ เพื่อทราบแหลงขอมูลที่ผูบริโภคใหความสนใจ มีผลตอการ
ติดตามคนหาขอมูลและการตัดสินใจเลือกซื้อบาน เพื่อเสนอแนะกลยุทธทางการตลาดสําหรับผูประกอบการ 
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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางกลยุทธการปรับตัวกลยุทธการสรางความแตกตาง  
และความอยูรอดของธุรกิจคาปลีกใน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL BETWEEN ADAPTIVE 
STRATEGIES, DIFFERENTIATION AND BUSINESS SURVIVAL OF THE 
RETAIL BUSINESSES IN HATYAI DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

ผูวิจัย  ชฎาพร  รักขนาม 
สาขาวิชาการจัดการการคาปลีก คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต  สงสม 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางกลยุทธการปรับตัว           

กลยุทธการสรางความแตกตาง และความอยูรอดของรานคาปลีกในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยาง
คือผูประกอบการจํานวน 300 ราย ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และ
ตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองดวยการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

LISREL ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองการวัดสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ( =108.85, df=62, CFI=0.97, 
RMSEA=0.043) และพบวาความอยูรอดของธุรกิจคาปลีก ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากกลยุทธการปรับตัว
มากที่สุด ดวยขนาดอิทธิพล 0.62 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมา คือ ไดรับอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกจากการสรางความแตกตาง ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.37 
 
ความสําคัญ : กลยุทธการปรับตัว การสรางความแตกตาง ความอยูรอดของธุรกิจ 
 
Abstract  

This research aims to develop a causal relationship model between adaptive 
strategies, retailer differentiation strategies and business survival. of the retail business In 
Hat Yai District, Songkhla Province. The sample consisted of 300 entrepreneurs in 
Songkhla province by multi-stage sampling. A set of questionnaires was used as a 
research instrument which measured on five-point Likert scales. The primary data were 
analyzed by descriptive statistics, and the goodness of fit of the model was assessed by 
using structural equation modeling. The results revealed that the measurement model was 
valid and fitted the empirical data (�2= 108.85, df=62, CFI = 1.75, RMSEA=0.043). The 
adaptive strategy was found to mostly affect the retail business survival with an effect 
size of 0.62, followed by the differentiation strategy with an effect size of 0.37 at a 
significant level of 0.05.

Keyword (s) : Adaptation strategy, Differentiation, Business survival.
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บทนํา 
สภาวการณแขงขันของธุรกิจคาปลีกมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น การเขามาของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

สงผลกระทบตอรานคาปลีกแบบด้ังเดิมและรานคาปลีกขนาดเล็กโดยตรงเนื่องจากธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มีความ
ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค อีกทั้งยังตองอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในขั้นตอนการซื้อ
อีกดวย ทําใหผูประกอบการรานคาปลีกขนาดเล็กหลายรายตางปรับตัวเพื่อความอยูรอดของกิจการ รานคาปลีก
รายยอยเปนธุรกิจที่ทํากันเองในครอบครัวไดรับผลกระทบจากการเปดธุรกิจคาปลีกรายใหญมากถูกกวารานคา
ปลีกรายยอย   

นภาภรณ ออนนาค (2558) กลาววา ผูบริโภคไดเปลี่ยนพฤติกรรมการซ้ือสินคาจากรานคาปลีกดั้งเดิม
มาเปนซื้อจากรานคาปลีกสมัยใหมมากขึ้นเพราะตั้งอยูใกลบานที่พักอาศัยหรือสถานศึกษา สินคามีความความ
หลากหลาย มีการตกแตงรานและใชกลยุทธการตลาดที่ดึงดูดลูกคาใหเขามาซ้ือสินคาในรานคาปลีกสมัยใหมมาก
ขึ้น ตัวกําหนดพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคคือ ปจจัยทางดานเพศ อาชีพและจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่
เหมือนกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมือนกันยกเวนระดับการศึกษาที่ตางกันมีความคิดเห็นที่ตางกันในการ
ใหบริการของรานแบบด้ังเดิม ปจจัยดานสภาพแวดลอมในรานคาปลีก เชน สินคามีความหลากหลาย มีความ
ทันสมัยตรงความตองการมีคุณภาพท่ีดี มีการบอกราคาชัดเจน มีการจัดวางสินคาไวเปนหมวดหมูหยิบและหา
งาย มีการทําโปรโมชั่นดึงดูดลูกคาตลอดเวลามีการบริการที่ทันสมัยรวดเร็วอันเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีและ
พนักงานมีความสุภาพเรียบรอยทําใหพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนไป ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญมีบริการ
รานอาหารประเภทจานดวน มีบริการดานการเงิน คือ มีธนาคารพาณิชยใหบุคคลภายนอกเชาพื้นที่ขายสินคา
และใหบริการสินเชื่อตางๆ สวนรานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็ก เชน เซเวนอิเลฟเวน เพิ่มบริการทางการเงิน เชน 
ประเภทสินคามีเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติมีบริการเคานเตอรเซอรวิสเพยพอยท บัตรสมารทคารท อาหาร
สําเร็จรูป ปญหาและอุปสรรคของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญ คือ ที่จอดรถไมพอตอความตองการคูแขง ตัด
ราคาสินคา การปรับปรุงรานใหทันสมัย คูแขงระดับเดียวกันเพิ่มข้ึน พนักงานเขาออกบอย สวนปญหาและ
อุปสรรคของรานคาปลีกขนาดเล็ก คือ สินคาในคลังหมดอายุหรือขายไมหมด และสินคาขาดตลาด เจาของ
อาคารไมยอมตอสัญญาข้ึนคาเชา สวนรานคาปลีกสมัยใหมมีทําเลที่ตั้งที่สะดวกกวางขวางต้ังอยูใกลระบบขนสง
มวลชนซ่ึงทําใหรานคาปลีกสมัยใหมเขามามีบทบาทตอชุมชนทําใหพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนไป เชน กลายเปน
แหลงพักผอนแทนสวนสาธารณะ เปนแหลงรวมสินคาราคาถูกแทนตลาดนัด เปนแหลงที่พบปะสังสรรคของกลุม
เพื่อนจากการปรับตัวของหางคาปลีกขนาดใหญเพื่อตองการตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุดจึง
กลายเปนผลกระทบทําใหพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนไป (ถิรวัสส ประเทืองไพศรี, 2556) ซ่ึงผูประกอบการรานคา
ปลีกขนาดเล็กยังตองเผชิญกับความทาทายในการดําเนินธุรกิจตลอดจนการแขงขันจากคูแขงทางการคา
ทามกลางการเปล่ียนแปลงของตลาดอยางรวดเร็ว สงผลใหผูประกอบการตองมีความพรอมอยูตลอดเวลาในกา
รับกับสถานการณที่จะเขามากระทบตอธุรกิจ จึงตองปรับสภาพการณใหสอดคลองกับวิถีชีวิตเปล่ียนแปลง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ทําใหผูประกอบการรานคาปลีกขนาดเล็ก หาวิธีที่ทําใหรานคาเพื่อความ
อยูรอด (ฉัฐถกามาศ พลศร, 2558)  

จังหวัดสงขลา เปนศูนยกลางของอุตสาหกรรม การประมง และการคาสงคาปลีก โดยพิจารณาจาก
รายงานสภาวะเศรษฐกิจ (สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา, 2555) พบวายอดขายผูประกอบการขายสงขายปลีก 
เฉลี่ย 3 เดือน เทากับ 34,346.50 ลานบาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกัน ของปที่แลวรอยละ 0.40 ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาจังหวัดสงขลา เปนจังหวัดที่มีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจ และมีการแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจ
คาปลีก จึงไดศึกษาความสัมพันธของกลยุทธการปรับตัวของรานคาปลีกขนาดเล็กและกลยุทธการสรางความ
แตกตางเพื่อใหเกิดความความอยูรอดเพ่ือเปนแนวทางใหกับผูประกอบการรานคาปลีกขนาดเล็กรายอ่ืนหรือ
บุคคลทั่วไปท่ีมุงหวังจะประกอบอาชีพ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของกลยุทธการปรับตัวและกลยุทธการสรางความแตกตางของ

รานคาปลีกเพื่อสรางความอยูรอด ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
แนวคิดความอยูรอดของรานคาปลีก การดํารงอยูหรือการดําเนินกิจการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจการมีกําไร ยอดขายสินคาเพิ่มขึ้น มีกลุมลูกคาประจําและลูกคารายใหม รวมทั้งสามารถดํารงอยูไดโดยไมตอง
ปดกิจการ และกลุมของผูบริโภคบริเวณน้ัน เราก็จะตองหาสินคาที่จําเปนตอชีวิตประจําวันมาวางขายเปนหลัก 
หรือถากลุมผูบริโภคสวนใหญเปนกลุมที่สนใจเรื่องสุขภาพก็ควรจะเลือกสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพเข ามา
วางขาย เปนตน เมื่อเราสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได รานคาปลีกของเราก็จะมีลูกคาประจําซึ่ง
จะทําใหมีรายไดที่ตอเนื่องและสามารถดําเนินกิจการตอไปได การเดินทางเพ่ือซื้อสินคาของผูบริโภคก็เปนอีก
ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ เพราะผูบริโภคสวนมากคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางเปนหลัก ของการวิจัยครั้งนี้ อาศัย
แนวคิดของ (ฉัฐถกามาศ พลศร, 2556) ซึ่งอธิบายวาความอยูรอดของรานคาปลีกขนาดเล็กสามารถวัดไดจากการ
การเติบโตของยอดขาย ความพึงพอใจของลูกคา สวนแบงทางการตลาด ความเช่ือม่ันของลูกคา โดยองคประกอบ
ที่มีอิทธิพลตอความอยูรอดของรานคาปลีกขนาดเล็ก จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปไดดังนี้  

(1) กลยุทธการปรับตัว กลยุทธการปรับตัวของธุรกิจคาปลีก มีการปรับตัวเพื่อความอยูรอดในเร่ือง การ
ที่จะใหลูกคาเขามาใชบริการรานคาปลีกขนาดเล็กมากที่สุด ไมวาจะเปนรานโชวหวย มินิมารทตางๆ ตางมีการ
ดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันออกไป ผูประกอบการบางรายใหความสําคัญกับ ปจจัยที่ใชในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะ
ชวยทําใหการคาปลีกประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสวนใหญ รานคาปลีกใหความสําคัญกับสถานที่
และสินคารองลงมาผูประกอบการนําปจจัยตางๆมาประยุกตใชกับกิจการของตนแลวนับไดวาเปนปจจัยที่ประสบ
ความสําเร็จไมมากก็นอย โดยการวัดกลยุทธการปรับตัวของธุรกิจคาปลีกของงานวิจัยฉบับนี้อาศัยแนวคิดของ วี
ระวุฒิ สรอยพลอย (2556) ซ่ึงพิจารณา กลยุทธการปรับตัวของธุรกิจคาปลีก จาก 4 มิติ คือ การนําเทคโนโลยี
เขามาใชในการจัดการ ราคาและเวลาในการใหบริการ สถานท่ีบรรยากาศรานคาปลีก และการสงเสริมการตลาด 
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา (นุชิต อินทรา, 2555) กลยุทธการปรับตัวของรานคาปลีกและปจจัยที่มีผล
ตอความอยูรอดในการประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอด
ของรานคาปลีก โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่พบวารูปแบบกลยุทธการปรับตัวซึ่งสงผลตอความอยู
รอดของรานคาปลีก ดานที่มีคามากท่ีสุดคือดานการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการ ราคาและเวลาในการ
ใหบริการ รองลงมาคือ สถานที่บรรยากาศภายในรานคาปลีก และการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ มีผลตอ
ความอยูรอดในการประกอบธุรกิจมากที่สุด (อดุลย จาตุรงคกุล, 2556) 

(2) กลยุทธการสรางความแตกตาง นั้นเปนกลยุทธที่นําเสนอสินคาและบริการที่มุงเนนใหผูบริโภครูสึก
ถึงคุณคาและความแตกตางที่ไมมีในผูประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันสรางความภักดีในตราสินคาให
เกิดขึ้นและทําใหสามารถต้ังราคาไดคอนขางสูงกวาเนื่องจากไมสามารถหาสินคาและบริการแบบนี้ไดจากที่อื่น 
ซึ่งความแตกตางท่ีวาจะตองแตกตางอยางมีนัยสําคัญจึงจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและเลือกใชสินคาหรือ
บริการนั้นๆ หากลูกคารูถึงสินคามีคุณภาพดี ลูกคาก็จะเขามาใชบริการในรานคาปลีกมากขึ้น เพราะในการสราง
ความแตกตางเพื่อที่จะใหรานคาปลีกมีความอยูรอด โดยการวัดกลยุทธสรางความแตกตาง ของงานวิจัยฉบับนี้
อาศัยแนวคิดของ สุพัฒน โตวิจักษชัยกุล (2555) ซ่ึงพิจารณาจาก กลยุทธสรางความแตกตาง จาก 5 
องคประกอบ คือ ดานการบริการ ดานภาพลักษณ ดานผลิตภัณฑ ดานตราสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
จากงานวิจัยของ ชื่นจิตร แจงเจนกิจ (2554) ความอยูรอดของรานคาปลีกในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวา
รานคาอยูยานแหลงชุมชน และมีรานที่มีความแตกตางของสินคา บางรานเลือกสินคาเฉพาะกลุม หรือบางรานได

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

นําสินคารักสุขภาพมาจําหนาย และยังมีการเลือกสินคาที่มีความแตกตางจากรานใกลเคียง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
ดานราคา และสรางความแตกตางทางดานสินคามีความอยูรอดของรานคาปลีกโดยคิดเปนรอยละ 29 ท่ีระดับ
นัยสําคัญ ที่ 0.0 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว สามารถกําหนดสมมติฐาน (H1 H2 และ H3) แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และพัฒนาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยดังภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ตัวอยางและการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูประกอบการธุรกิจรานคาปลีก ในอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดมาจากการสุมจํานวน 300 ราย ซึ่งผานเกณฑตามแนวคิดของ Jackson (2003) ท่ี
เสนอวาอัตราสวนระหวางตัวอยางและตัวแปรสังเกตได ควรจะเทากับ 20 ตอ 1 และเกณฑของ Hair,et al. 
(2010) ที่เสนอวาควรพิจารณาจากคาพารามิเตอรที่ตองการประมาณคาในโมเดล ใหใชกลุมตัวอยางจํานวน 5 -
10 คน ตอ 1 พารามิเตอร โดยกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Sampling) ซ่ึงเริ่มตนจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบงตัวแทนผูประกอบการ
ธุรกิจรานคาปลีกจากการสุมกิจการธุรกิจรานคาปลีกผูจําหนายสินคา 3 ตําบล คือ ตําบลหาดใหญ ตําบลคลอง
แห และตําบลบานพรุ ข้ันตอนตอมาคือ การกําหนดโควตาจํานวนตัวอยางตามกิจการเหลานั้น กิจการละ 100 
ตัวอยาง หลังจากนั้นใชวิธีการสุมแบบสะดวก เพื่อใหไดตัวอยางครบตามจํานวนที่กําหนดไว โดยพยายามให
กระจายตามธุรกิจรานคาปลีกตางๆ ของแตตําบลใหไดมากที่สุด 4.2  

ตัวแปรที่ศึกษา จากกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแผนภาพที่1 การวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 3 ตัวแปร
แฝง (Latent Variables) ซึ่งกําหนดสัญลักษณเปนรูปวงกลม ซึ่งถูกวัดจาก 13 ตัวแปรสังเกตได (Observed 
Variables) โดยกําหนดสัญลักษณเปนรูปสี่เหลี่ยม 

สถานท่ีบรรยากาศ

ภายในรานคาปลีก 

การสงเสริมการตลาด 

ดานการบริการ

ดานผลิตภัณฑ 

ดานตราสินคา 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

ราคาและเวลาใน

การใหบริการ 

การเติบโตของ
ยอดขาย 

ความพึงพอใจของ
ลูกคา 

สวนแบงทาง
การตลาด 

ความเชื่อมั่น 

ของลกคา 

กลยทุธ์การ
ปรับตวั 

ความอยูรอด
ของรานคา

การนําเทคโนโลยี

เขามาใชในการ

H1

กลยุทธการสราง

ความแตกตาง 

H2 

 H3 
ดานภาพลักษณ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน โดยตอนท่ี1 เปนขอมูลทั่วไปของ
ลูกคา ขอมูลกิจการ และพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานคาปลีก ขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) และตอนที่ 2-4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงตางๆ ซึ่งเปนมาตราวัดแบบประมาณคาตามแนว
ของ ลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ  

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ใชคาความถี่และรอยละ เพื่ออธิบาย
ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และวิเคราะหคาสถิติความสัมพันธเชิงสาเหตุ
กับขอมูลเชิงประจักษ และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 
 

สรปุผลการวิจัย 
ผลการวิจัยดานขอมูลทั่วไป พบวา ผูประกอบการธุรกิจรานคาปลีกสวนใหญจะมีสัดสวนของเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 33.3) ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. (รอยละ 39.7) 
ยอดขายตอเดือน 10,000-20,000 บาท (รอยละ 36.3) ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 5-10 ป (รอยละ 40.3)  
ทานมีคาใชจายในการซื้อสินคามาจําหนายตอเดือนประมาณ 10,001-30,000 บาท (รอยละ 60.7) สินคาที่
จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (รอยละ 37.7) 

ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุกลยุทธการปรับตัวและกลยุทธการสรางความแตกตางที่
มีผลตอความอยูรอดขอธุรกิจคาปลีกตามมุมมองของผูประกอบการ พบวา โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูล

ประจักษ ( =108.85,df=62,CFI = 0.97,RMSEA=0.043) เม่ือพิจารณาน้ําหนักองคประกอบของแตละตัว
แปรแฝง พบวา กลยุทธการปรับตัวดานการสงเสริมการตลาดมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดเทากับ 0.38         
( p<.05 ) ขณะที่กลยุทธการสรางความแตกตางดานตราสินคา มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุดเทากับ 0.50         
( p<.05 ) และความอยูรอดของรานคาปลีกดานความพึงพอใจของลูกคา และดานความเชื่อมั่นของลูกคา มีคา
น้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุด 0.40 ( p<.05 )  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอ H1 H2 และ H3 มีการยอมรับสมมติฐานทุกขอ และสามารถสรุป
ไดวา ความอยูรอดขอธุรกิจคาปลีกตามมุมมองของผูประกอบการธุรกิจรานคาปลีกนั้น ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
ปจจัยดานกลยุทธการปรับตัวและกลยุทธสรางความแตกตาง โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.62 (p<.05) และ 
0.37 (p<.05) ตามลําดับ รายละเอียดดังภาพท่ี 2 
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การอภิปรายผล  

ผลการวิจัยตามสมมติฐานขอ H1 ซ่ึงพบวา กลยุทธการปรับตัวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอกลยุทธการ
สรางความแตกตาง ผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย นุชิต อินทรา (2556) และ อดุลย จาตุรงคกุล (2556) 
ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา กลยุทธการปรับตัวโดยเฉพาะการสงเสริมการตลาด ซึ่งมีคาน้ําหนักมากที่สุด โดยที่การ
สงเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธตอกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการนํากลยุทธการปรับตัวเขามา
เก่ียวของในการกําหนดรูปแบบการสงเสริมการตลาดของธุรกิจรานคาปลีก ซึ่งการสงเสริมเสริมการท่ีจะสงผลตอ
กลยุทธการสรางความแตกตาง คือการจัดโปรโมชั่นใหกับผูบริโภคหันเขามาใชบริการภายในรานคาปลีกมาก
ยิ่งขึ้น เพราะจะทําใหรานคาปลีกเปนที่รูจักของผูบริโภคหลายๆคนผลการวิจัยตามสมมติฐานขอ H2 ซ่ึงพบวา 
กลยุทธการปรับตัวมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอดของรานคาปลีก ผลวิจัยดังกล าวสอดคลองกับ
งานวิจัย ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2557) ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา กลยุทธการปรับตัวสัมพันธกับความอยู
รอดของรานคาปลีก โดยเฉพาะการสงเสริมการตลาดท่ีมีองคประกอบมากท่ีสุด ก็เพราะการสงเสริมการตลาด
เปนสิ่งท่ีลูกคาชื่นชอบ มีความสนใจการจัดโปรโมชั่น ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจในการเขาไปเลือกซื้อสินคาภายใน
รานคา จึงเห็นไดวา การสงเสริมการตลาด หรือการจัดโปรโมชั่นใหกับลูกคา เปนสิ่งที่จูงใจใหลูกคาเขามาใช
บริการภายในรานมากข้ึน รองลงมา ราคาและเวลาในการใหบริการ สินคาสวนใหญที่ขายตามทองตลาด มักจะมี
ราคาใกลเคียงกัน บางประเภทมีราคาขายเทากัน การท่ีจะทําใหลูกคาเขามาใชบริการมากขึ้น ควรต้ังราคาที่
เหมาะกับสินคา และเวลาในการใหบริการ หากบริการรวดเร็วทันใจ จะทําใหลูกคาพึงพอใจในการใหบริการของ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ราน และกลับมาซ้ือสินคาอีกคร้ัง รวมไปถึงสถานท่ีบรรยากาศภายในราน เปนสิ่งจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการ
เมื่อลูกคาเขามาในราน นอกจากนี้การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการ ซ่ึงเขามาชวยในการคนหาขอมูล
สินคารวมไปถึงการชําระเงินที่รวดเร็ว และการรักษาความปลอดภัยภายในรานคาปลีกที่ผูบริโภคเขามาใชบริการ
ผลการวิจัยตามสมมติฐานขอ H3 ซึ่งพบวา กลยุทธสรางความแตกตางมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความอยูรอด
ของรานคาปลีก ผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัฐถกามาศ พลศร (2556) ชื่นจิตร แจงเจนกิจ 
(2554) ซึ่งสามารถอภิปรายไดวา กลยุทธสรางความแตกตางมีความสัมพันธกับความอยูรอดของรานคา 
โดยเฉพาะดานตราสินคาที่มีองคประกอบมากที่สุด เนื่องจากตราสินคาเปนที่ยอมรับกันในหมูนักการตลาดวา 
“ตราสินคา” เปนการเชื่อมโยงกับคุณภาพของสินคาในสายตาผูบริโภค และเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงตอความอยู
รอดของรานคาปลีก ซึ่งตราสินคานั้นชวยใหนักการตลาดแยกแยะสินคาหรือบริการของตลาดออกจากผูอื่น ตรา
สินคาชวยใหผูบริโภคจําไดวา ประทับใจสินคาหรือบริการใด ซึ่งจะมีผลตอการกลับมาหาซื้อตราสินคาใหถูกใจได 
ซึ่งเห็นไดวา ดานตราสินคาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อสินคา หากมีดานตราสินคาที่โดดเดน หรือชื่องายๆ ก็
จะเปนท่ีจดจําไดงายของผูบริโภค จึงทําใหเกิดความอยูรอดของรานคาปลีก 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

รานคาปลีกในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สามารถสรางความอยูรอดใหกับธุรกิจรานคาปลีกได
ดวยกลยุทธการปรับตัว โดยเฉพาะในรูปแบบของการสงเสริมการตลาด ซ่ึงผลวิจัยพบวา มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมากที่สุด เพราะการสงเสริมการตลาดดังกลาว อาจดําเนินการในรูปแบบของการจัดโปรโมชั่นใหกับ
ลูกคา โดยการลด แจก แถม ในชวงวันพิเศษ หรือชวงเทศกาลตางๆ โดยการจัดโซนพื้นที่พิเศษ ซ่ึงจัดพื้นที่หนา
รานการตกแตงสินคา และการจัดพื้นท่ีใหนาสนใจ เพื่อเปนการดึงดูดความสนใจใหกับลุกคาที่จะเขามาใชบริการ
ภายในราน นอกจากนี้ รานคาปลีกควรกําหนดกลยุทธการสรางความแตกตางที่สามารถสรางความอยูรอดของ
ใหกับธุรกิจรานคาปลีกได โดยเฉพาะในรูปแบบดานตราสินคา ซึ่งผลวิจัยพบวา มีคาน้ําหนักมากท่ีสุด เพราะ
สัญลักษณ หรือเครื่องหมายการคาที่มีความโดดเดน อานงาย ก็จะทําใหเปนที่นาจดจําของผูบริโภค 
ขณะเดียวกันอาจเพิ่มเติมดานการบริการ การบริการคือ การบริการลูกคาอยางเต็มใจ การยิ้มแยมแจมใส
หนาตางบานแรกของหัวใจในการใหบริการ คือความรูสึก ความเต็มใจ และความกระตือรือรนที่จะใหบริการ เปน
ความรูสึกภายในของบุคคลวาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ใหดีที่สุดใหประทับใจกลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ 
จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏในใบหนาและกิริยาทาทางของผูใหบริการ การยิ้มแยมแจมใสจึงถือเปนบันไดขั้น
สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของรานคาปลีก การยิ้ม คือการเปดหัวใจการใหบริการที่ดี การบริการการส่ือสารท่ี
ดี การสื่อสารที่ดีจะสรางภาพลักษณของรานคาปลีก ตั้งแตการตอนรับดวยน้ําเสียง และภาษาท่ีใหความหวังให
กําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไมวาจะเปนการปฏิสัมพันธโดยตรง ท้ังนี้เพื่อกําหนดตําแหนงรานคาปลีกที่จะเปด
กิจการ หรือสรางความอยูรอดของรานคาปลีก ใหมีความชัดเจนมากข้ึนในสายตาผูบริโภค 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการใชวิจัยเชิงปริมาณอยางเดียว เพราะฉะนั้นการวิจัยคร้ังตอไปจะใชวิจัยเชิงคุณภาพ 
หรือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการรานคาปลีก เพื่อใหไดขอมูลมากข้ึน ในขณะเดียวกันเพิ่มตัวแปรอ่ืนๆ 
ที่คาดวาจะสามารถสรางความอยูรอดของรานคาปลีก เชน กลยุทธการตั้งราคา และกลยุทธการสงเสริม
การตลาด เปนตน 
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ความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสรางในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโมเดลความสัมพันธ เชิงสาเหตุระหวางคุณลักษณะของ

ผูประกอบการ โอกาสของธุรกิจ และความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสราง ในเขตอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางคือผูประกอบการจํานวน 300 ราย ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองดวยการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป LISREL ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองการวัดสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (� 2 =79.21, 
df=51, CFI=0.95, RMSEA=0.043 ) และพบวา ความสําเร็จของผูประกอบการไดรับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจาก
โอกาสทางธุรกิจ มากที่สุด โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.67 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และไดรับอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกจากปจจัยดานคุณลักษณะของผูประกอบการ ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.22 นอกจากนี้ ยังพบวา 
คุณลักษณะของผูประกอบการ ยังมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอโอกาสทางธุรกิจ ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.89 
 

คําสําคัญ : คุณลักษณะของผูประกอบการ โอกาสทางธุรกิจ ความสําเร็จของธุรกิจ 
 
Abstract 

This research aims to develop a causal relationship model of entrepreneurial 
features, business opportunities and business success of the construction material 
businesses in Hat Yai district, Songkhla province. The sample consisted of 300 
entrepreneurs in Songkhla province by multi-stage sampling. A set of questionnaires was 
used as a research instrument which measured on five-point Likert scales. The primary 
data were analyzed by descriptive statistics, and the goodness of fit of the model was 
assessed by using structural equation modeling. The results revealed that the 
measurement model was valid and fitted the empirical data. ( 2=79.21, df =51,
CFI=0.95, RMSEA=0.043).The business opportunity was found to mostly affect 
business success with an effect size of 0.67, followed by entrepreneurial features with an 
effect size of 0.22 at a significant level of 0.05. Additionally, entrepreneurial features 
positively affected the business opportunity with an effect size of 0.89.

Keyword (s) : Entrepreneurial Feature, Business Opportunity, Business Success
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บทนํา 
กลุมธุรกิจวัสดุกอสรางถือเปนกลุมธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยผานกลไกการอัดฉีดเงินงบประมาณของภาครัฐจากการกอสรางถนนหนทาง สาธารณูปโภค และที่อยูอาศัย 
เพื่อนําไปสูการสรางงาน กระจายรายได รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักของประเทศ (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ซ่ึงในชวงไตรมาสแรกของป 2558 ธุรกิจจําหนายสินคาวัสดุกอสราง
เริ่มทยอยฟนตัวดีขึ้น มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 21.4 โดยมีแรงหนุนสําคัญจากงานกอสรางของภาครัฐที่มี
สัดสวนประมาณรอยละ 53.6 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด ขยายตัวถึงรอยละ 44.2 เม่ือเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2557 และในป 2558 ตอเนื่องป 2559 ธุรกิจจําหนายวัสดุกอสรางจะมีแนวโนมที่ดีอีกครั้ง โดยจะ
ทยอยปรับตัวขึ้นเปนลําดับตามทิศทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะฟนตัวดีขึ้น และแรงผลัดจากโครงการกอสรางภาครัฐ 
โดยเฉพาะลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมท่ีมีความชัดเจนมากขึ้น และดวยผลจากความคืบหนาของ
โครงการกอสรางดังกลาว จะเปนปจจัยเสริมความมั่นใจใหลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไดดีมากขึ้น (จิราพร 
เรืองทวีศิลป, 2558) 

จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชี้ใหเห็นวา ภาคธุรกิจกอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมี
สัดสวนประมาณรอยละ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดย
กิจการสวนใหญ เปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงถือไดวากลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) มีความเชื่อมโยงและมีบทบาทสําคัญตอศักยภาพการแขงขันทั้งใน
ระดับประเทศและตางประเทศของกลุมผูประกอบการรายใหญในภาคธุรกิจกอสรางอยางมีนัยสําคัญ (สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) จากผลสํารวจขอมูลผูประกอบการทั่วประเทศวา 
ผูประกอบการ SMEs ในป 2558 มีการจดทะเบียนจัดตั้งจํานวน 60,147 ราย เพ่ิมขึ้น 679 ราย คิดเปนรอยละ 
1 เม่ือเทียบกับป 2557 ซ่ึงมีจํานวน 59,468 ราย และเมื่อพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนธันวาคม 2558 
มีผูยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนบริษัททั่วประเทศจํานวน 3,237 ราย ลดลง 1,283 ราย คิดเปนรอยละ28 
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีจํานวน 4,520 ราย และลดลง 84 ราย คิดเปนรอยละ3เม่ือเทียบกับ
เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งมีจํานวน 3,321 ราย สําหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 
2558 มีจํานวน 5,805 ราย โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุดคือ ธุรกิจคาสลากจํานวน 831 ราย คิดเปนรอยละ14และ
สาเหตุที่เลิกสวนใหญเนื่องจากธุรกิจไมไดประกอบกิจการ และกรมมีการติดตามอยางเขมงวดจากตัวเลขนี้แสดง
ใหเห็นวา ธุรกิจจํานวนมากดําเนินธุรกิจลมเหลวและออกจากตลาดไป (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2558) 
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนของผูประกอบการรายยอยพบวา ประกอบ
ไปดวย 4 ปจจัย คือ ดานความรู ทักษะการบริหารดานทุน ดานความตั้งใจและดานประสบการณ รวมไปถึงการ
มีคุณลักษณะของผูประกอบการที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการบางคนอาจมี
พรสวรรค บางคนเรียนรูฝกหัดจากความสําเร็จของครอบครัว บางคนศึกษาเรียนรูจากระบบการศึกษาหรือบาง
คนศึกษาฝกหัดจากความสําเร็จของผูประกอบการทานอื่นๆ จึงเชื่อไดวาผูประการที่ประสบความสําเร็จนั้นมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญเฉพาะตัว (ปราณี ตันประยูร, 2554) 

จากขอมูลดังกลาว ทําใหมีประเด็นคําถามวา ปจจัยอะไรบางที่ทําใหผูประกอบการวัสดุกอสรางประสบ
ความสําเร็จ คําถามนี้เปนคําถามที่ผูประกอบการใหความสนใจที่จะคนหาคําตอบจากขอมูลในอดีต ซ่ึงมีงานวิจัย
จํานวนมากท่ีพยายามท่ีจะคนหาปจจัยที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จของผูประกอบการ เชน ปจจัยดานสวนตัว 
ดานการบริหาร เงินทุน การมุงเนนกลยุทธ การเนนการตลาดและอ่ืนๆ ที่ใหผูวิจัยตองการที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสราง โดยมุงศึกษาในเรื่องของปจจัยดานคุณลักษณะของ
ผูประกอบการและโอกาสของธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสรางในอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา โดยผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการนําไปใชพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ เพ่ือ
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เตรียมพรอมรับมือการแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และยังเปนแนวทางใหกับ
ผูประกอบการท่ีสนใจที่ทําธุรกิจวัสดุกอสราง สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจวัสดุกอสราง ไดอยางเหมาะสมและเพื่อสรางโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางคุณลักษณะของผูประกอบการโอกาสของธุรกิจและ

ความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสราง ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
  

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
แนวคิดความสําเร็จผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสรางแบงออกเปน 2 มุมมอง คือ มุมมองทางการเงิน 

(Financial Based) และมุมมองของผูประกอบการ (Operator Based) การวิจัยครั้งนี้มุงเนนการศึกษา
ความสําเร็จของผูประกอบการในมุมมองของผูประกอบการ เพราะความสําเร็จของผูประกอบการในมุมมองทาง
การเงินจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือความสําเร็จของผูประกอบการเหลานั้นมีคุณคาในสายตาของกลุมผูประกอบการกอน
หรืออาจกลาวไดวา ผูประกอบการเปนจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของความสําเร็จของผูประกอบการ( Cobb-
Waigren,etal, 1995) สําหรับโมเดลความสําเร็จของผูประกอบการของการวิจัยครั้งนี้ อาศัยแนวคิดของ 
สํานักงานสงเสริมขนาดยอม (2552) ซึ่งอธิบายวาความสําเร็จของผูประกอบการนั้นสามารถวัดไดจาก ความ
มุงมั่น ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการบริหารงานและมีความเปนผูนําที่ดี ทักษะการแกปญหาและ
ตัดสินใจ และการบริหารเวลา โดยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของผูประกอบการจากการทบทวน
วรรณกรรม สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.) คุณลักษณะของผูประกอบการ (Entrepreneurial Feature) ผูประกอบการถือไดวาเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญในโลกธุรกิจสมัยใหม เนื่องจากเปนผูกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพลังทางเศรษฐกิจดานตางๆ ไม
วาจะเปนการสรางงาน การประดิษฐคิดคน การบุกเบิกตลาดท้ังในและตางประเทศ ตลอดเปนผูจุดชนวนความ
เติบโตทางเศรษฐกิจในมิติตางๆ คือผูที่ใชพลังความสามารถทั้งมวลของตนเองเผชิญกับความเส่ียงและความไม
แนนอนทางธุรกิจเพื่อสรางผลกําไร และการเติบโตใหแกกิจการ โดยการวัดคุณลักษณะของผูประกอบการ ของ
งานวิจัยฉบับนี้ อาศัยแนวคิดของ สุรชัย ภัทรบรรเจิด, (2554) ซ่ึงพิจารณาคุณลักลักษณะของผูประกอบการจาก 
4 มิติ คือ ดานความสามารถในการโนมนาวใจ ดานการวางแผนเพื่ออนาคต ดานอํานาจการตัดสินใจ ดานการ
เขาใจตนเอง และผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา คุณลักษณะของผูประกอบการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตอความสําเร็จของผูประกอบการ โดยองคประกอบดานที่มีคาน้ําหนักมากที่สุดคือ ดานความสามารถในการโนม
นาว รองลงมาคือการวางแผนเพื่ออนาคต อํานาจการตัดสินใจ และการเขาใจตนเอง ตามลําดับ นิอร ทิพยดวงดี, 
(2556) เชนเดียวกับงานวิจัยของ ปราณี ตันประยูร, (2555) พบวาคุณลักษณะของผูประกอบการมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

2.) โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity) ที่มีผลตอความสําเร็จสถานการณที่เอื้ออํานวยใหเกิด
ความเปนไปได ทีจะทําบางสิ่งบางอยางตามที่อยากจะทําโอกาสในทางธุรกิจ คือ ปจจัยและสถานการณภายนอก
ที่เอื้ออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินการขององคกร เปนผลจากการท่ีสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชนสงเสริมการ
ดําเนินงานขององคกรผูประกอบการท่ีดีจะตองแสวงหาโอกาสอยูเสมอเพ่ือนําไปสูโอกาสที่มีผลตอความสําเร็จขอ
องผูประกอบการและใชประโยชนจากโอกาสนั้น โดยการวัดโอกาสที่มีผลตอความสําเร็จของงานวิจัยฉบับนี้อาศัย
แนวคิดของ อัมพร ไหลประเสริฐ, (2555) ซ่ึงพิจารณาโอกาสที่มีผลตอความสําเร็จจาก 3 มิติ คือการเขาใจตลาด
อยางลึกซึ้ง การสรางความแตกตาง และการสรางบรรยากาศภายในราน จากงานวิจัยของ นิตย สุขศรี ( 2553) 
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พบวาโอกาสทางธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จของผูประกอบการ โดยคิดเปนรอยละ 29 ท่ีระดับ
นัยสําคัญที่ 0.01 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว สามารถกําหนดสมมติฐาน (H1 H2 และ H3) แสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และพัฒนาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยดังภาพ 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
       

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
ตัวอยางและการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสรางในอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดมาจากการสุมจํานวน 300 ราย ซึ่งจํานวนตัวอยางดังกลาวผานเกณฑตามแนวคิด
ของ Jackson (2003) ที่เสนอวาอัตราสวนระหวางจํานวนตัวอยางและตัวแปรสังเกตได ควรจะเทากับ 20 ตอ 1 
และเกณฑของ Hair,et al. (2010) ที่เสนอวาควรพิจารณาจากคาพารามิเตอรที่ตองการประมาณคาในโมเดล ให
ใชกลุมตัวอยางจํานวน 5-10 คนตอ 1 พารามิเตอร โดยกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ไดมาจากการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซ่ึงเริ่มตนจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดย
แบงตัวแทนผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสรางเปน 5 ตําบล คือ ตําบลหาดใหญ ตําบลควนลัง ตําบลคลองแห 
ตําบลน้ํานอย และตําบลคอหงส เพราะในปจจุบันทิศทางการเติบโตของธุรกิจวัสดุกอสรางในเขตพื้นที่อํา เภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลาจาก 5 ตําบลมีการเปดธุรกิจวัสดุกอสรางคอนขางมาก ขั้นตอนตอมาคือการกําหนด
โควตาจํานวนตัวอยางตามกิจการเหลานั้น ตําบลละ 60 ตัวอยาง หลังจากนั้นใชวิธีการสุมแบบสะดวก เพื่อใหได
ตัวอยางครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว โดยพยายามใหกระจายตามธุรกิจวัสดุกอสรางตางๆ ของแตละตําบลใหมาก
ที่สุด  

การวางแผนเพือ่

อนาคต 

ความสามารถใน

การโนมนาวใจ

ผูอื่น 

อํานาจการ

ตัดสินใจ 

การเขาใจตนเอง 

การเขาใจตลาด

อยางลึกซึ้ง 

การสรางความ

แตกตาง 

การสราง

บรรยากาศ 

ภายในราน 

ความมุงมั่น 

ความคิดริเร่ิม

ความสามารถ

ในการ

บริหารงานและ

ภาวะผูนํา 

ทักษะการ

แกปญหาและ

ตัดสินใจ 

การบริหารเวลา 

คุณลักษณะของ

ผูประกอบการ 

โอกาสทางธุรกิจ 

ความสําเร็จ

ผูประกอบการ
H1 

H2 

H3 
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ตัวแปรที่ศึกษา จากกรอบแนวคิดในการวิจัยตามแผนภาพที่ 1 การวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 3 ตัวแปร
แฝง (Latent Variables) ซึ่งกําหนดสัญลักษณเปนรูปวงกลม ซ่ึงถูกวัดจาก 12 ตัวแปรสังเกตได (Observed 
Variables) โดยกําหนดสัญลักษณเปนรูปสี่เหลี่ยม 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 ตอนโดยตอนท่ี 1 
เปนขอมูลท่ัวไป และตอนที่ 2-4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงตาง ๆ ซึ่งเปนมาตราวัดแบบประมาณ
คาตามแนวของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ  

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ใชคาความถี่และรอยละ เพื่ออธิบาย
ลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และวิเคราะหคาสถิติความสัมพันธเชิงสาเหตุ
กับขอมูลเชิงประจักษ และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL  
 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยดานขอมูลทั่วไป พบวา ผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสรางสวนใหญมีสัดสวนของเพศชาย

มากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 40-49 ป (รอยละ 33.3) สถานภาพสมรสอยูดวยกัน (รอยละ 73.7) การศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รอยละ 60.0) อายุของธุรกิจอยูระหวาง 16-20 ป (รอยละ 25.3) ตําแหนงในปจจุบันเปน
เจาของกิจการ (รอยละ 67.3) ประเภทธุรกิจเจาของคนเดียว (รอยละ43.3) ประสบการณในการทํางานมากกวา 
15 ป (รอยละ 34.7) ทุนในการจดทะเบียนอยูที่ 500,000-1,000,000 บาท (รอยละ 64.3) 

ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุคุณลักษณะของผูประกอบการและโอกาสของธุรกิจที่มี
ผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสรางตามมุมมองของผูประกอบการ พบวา โมเดลมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (� 2 =79.21, df=51, CFI=0.95, RMSEA=0.043 ) และเม่ือพิจารณาน้ําหนัก
องคประกอบของแตละตัวแปรแฝง พบวา คุณลักษณะของผูประกอบการดานการวางแผนเพ่ืออนาคต และดาน
ความสามารถในการโนมนาว มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดเทากับ 0.32 (p<.05) ขณะที่โอกาสของธุรกิจดาน
การเขาใจตลาด มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุดเทากับ 0.40 (p<.05) และความสําเร็จผูประกอบธุรกิจวัสดุ
กอสรางดานการบริหารเวลา มีคาน้ําหนักองคประกอบมากท่ีสุดเทากับ 0.35 (p<.05) 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขอ H1 H2 และ H3 มีการยอมรับสมมติฐานทุกขอ และสามารถสรุปไดวา
คุณลักษณะของผูประกอบการและโอกาสของธุรกิจที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสราง
ตามมุมมองของผูประกอบการนั้น ไดรับอิทธิพลทางตรงจากปจจัยดานคุณลักษณะของผูประกอบการ และ
โอกาสของธุรกิจ โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.22 (p<.05) และ 0.67 (p<.05) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา
คุณลักษณะของผูประกอบการยังมีอิทธิพลทางตรง 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยตามสมมติฐาน H1 ซึ่งพบวา คุณลักษณะของผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอโอกาส

ของธุรกิจ ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ นิอร ทิพยดวงดี (2556) ปราณี ตันประยูร (2555) สามารถ
อภิปรายไดวา คุณลักษณะของผูประกอบสงผลตอโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะองคประกอบดานการวางแผนเพ่ือ
อนาคต ใชปจจัยหลายอยางประกอบกับเหตุและผล คํานึงถึงจุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน รวมถึง
การวางแผนระยะยาวในการดําเนินธุรกิจ ปญหาตางๆและวิธีการแกปญหาเหลานั้น เพื่อใหการดําเนินงานในอนาคต
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความสามารถในการโนมนาวใจผูอื่น โดยการชักจูงโนมนาว
จิตใจผูอื่นใหความรวมมือชวยเหลือในการทํางาน รูจักใชความสามารถในการทํางาน สรางทัศนคติและแรงจูงใจตอ
ผูรวมงานใหสามารถเขาใจการทํางาน และเต็มใจปฏิบัติงานตามท่ีวางไวก็จะทําใหมีโอกาสทางธุรกิจสูง ใน
ขณะเดียวกันโอกาสทางธุรกิจสูง ซึ่งมาจากการสรางบรรยากาศภายในรานมีโครงสรางที่ไดมาตรฐาน จึงเปนสิ่งที่ทํา
ใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 

ผลการวิจัยตามสมมติฐาน H2 ซึ่งองผูประกอบการที่สงผลตอความสําเร็จพบวา คุณลักษณะของ
ผูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสําเร็จผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสราง ผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิอร ทิพยดวงดี (2556) ปราณี ตันประยูร (2555) สามารถอภิปรายไดวา การที่
ผูประกอบการจะดําเนิน ธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดนั้น คุณลักษณะสวนตัวของผูประกอบการจะมีอิทธิพลมาก
ที่สุดตอการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ เพราะคุณลักษณะของผูประกอบการจะเปนสิ่งกําหนดความสําเร็จ
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ของกิจการ และเปนแนวพฤติกรรมการดําเนินงานของธุรกิจคุณลักษณะของผูประกอบการที่สงผลตอความสําเร็จ 
โดยเฉพาะองคประกอบดานกางวางแผนเพื่ออนาคต คํานึงถึงจุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน รวมถึง
ปญหาตางๆและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือใหการดําเนินงานในอนาคตเปนไปอยางราบร่ืนและประสบความสําเร็จ 
รวมทั้งความสามารถในการโนมนาวใจผูอื่น การชักจูงโนมนาวจิตใจผูอื่นใหมีความรวมมือชวยเหลือในการทํางาน 
รูจักใชความสามารถในการทํางาน สรางทัศนคติและแรงจูงใจตอผูรวมงานใหสามารถเขาใจการทํางาน ใน
ขณะเดียวกันความสําเร็จของผูประกอบการจากความคิดริเริ่มสรางสรรค รูปแบบวิธีที่จะกอใหเกิดมุมมองแปลกๆ
ใหมๆ ที่แตกตางไปจากผูอื่น ไมติดยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ สามารถที่จะแสวงหาโอกาสเพ่ือนํามาบริหารและพัฒนา
ใหเกิดคุณคาแกธุรกิจของตน ทั้งในดานของการปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการผลิต ระบบการตลาด และระบบ
การบริการลูกคา ตลอดจนระบบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ก็จะทําใหผูประกอบการธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ 

ผลการวิจัยตามสมมติฐาน H3 ซึ่งพบวา โอกาสของธุรกิจ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความสําเร็จ
ผูประกอบการธุรกิจวัสดุกอสราง ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตย สุขศรี (2553) อัมพร ไหล
ประเสริฐ (2555) สามารถอภิปรายไดวา โอกาสทางธุรกิจสงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ โดยเฉพาะการ
สรางบรรยากาศภายในรานเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะดึงดูดลูกคาใหสนใจในสินคาภายในราน โดยสินคาที่วางถัดจาก
ทางเขาควรจะตองเปนสินคาที่สะทอนถึงธุรกิจที่ดําเนิน อยูโดยอาศัยสื่อสัมผัสทั้ง 5 คือการไดยิน การไดเห็น และ
การไดสัมผัสเปนสื่อกระตุนใหสนใจ ในขณะเดียวกันความสําเร็จของผูประกอบการจากความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
นําเอาประสบการณที่ผานมา นํามาประยุกตใชสรางสรรคหาวิธีการใหมที่ดีกวาเดิมนํามาใชกับการบริหารธุรกิจการ
นําเทคโนโลยีใหมๆมาใช พรอมทั้งแสวงหาวัตถุใหมๆมาทดแทน ปรับปรุงการดําเนินงาน นําการจัดการสมัยใหมมา
ใชผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิต ความคิดสรางสรรคนี้เขาอาจคิดขึ้นมาเอง หรือเอาแนวคิดมาจากนัก
ประดิษฐ นักวิจัยผูเชี่ยวชาญที่ศึกษามา ก็จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

ความสําเร็จของผูประกอบการเกิดมาจากคุณลักษณะของผูประกอบการและโอกาสทางธุรกิจ 
คุณลักษณะของผูประกอบการเกิดจากน้ําหนักองคประกอบในดานการวางแผนเพ่ืออนาคต และความสามารถใน
การโนมนาวใจผูอื่นมากท่ีสุด ผูประกอบควรพัฒนาตัวเองใหมีความสามารถในดานการวางแผนเพ่ืออนาคตโดย
คํานึงถึงจุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน รวมถึงปญหาตางๆและวิธีการแกไขปญหา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานในอนาคตเปนไปอยางราบรื่น และประสบความสําเร็จ และความสามารถในการโนมนาวใจผูอื่น โดย
การการชักจูงโนมนาวจิตใจผูอื่นใหมีความรวมมือชวยเหลือในการทํางาน สรางทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการ
ทํางานตอผูรวมงาน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจ เชน การสรางโอกาสทางธุรกิจในดานการสรางบรรยากาศภายใน
ราน จากการใชแสง สี เสียง การจัดวางสินคาภายในราน เพื่อดึงดูดลูกคาใหสนใจและสรางความประทับใจใหกับ
ลูกคา จึงสงผลทําใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณอยางเดียว เพราะฉะนั้นคร้ังตอไปอาจทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการ เนนการเขาไปสัมผัสกับขอมูล หรือปรากฏการณโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลที่
มากข้ึน ในขณะเดียวกันก็อาจจะเพิ่มตัวแปรอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีผลผลตอความสําเร็จ เชน เครือขายทางธุรกิจ 
และความสามารถทางนวัตกรรม เปนตน 
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การนําเสนอพระพุทธศาสนาของสังคมไทยในยุคดิจิทัลผานสื่อหนังสือพิมพ 
 
The Presentation of Buddhism in Thailand in the Digital Age Through Newspapers 
Content Analysis 

 
ผูวิจัย   ธนิต  อมรวิทยกิจเวชา 
   สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา  สตะเวทิน 

  ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการสะทอนภาพของพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยในยุคดิจิทัลผานสื่อหนังสือพิมพโดยอางอิงกับการนําเสนออุดมการณของพระพุทธศาสนาผานสื่อ
หนังสือพิมพ และ 2) วิเคราะหและอภิปรายทิศทางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่จะเปนไปในอนาคต โดยใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่รวบรวมมาได จัดประเภทหมวดหมู ทําความเขาใจ วิเคราะห และ
สรุปผล โดยเก็บขอมูลงานวิจัยจากขาวท่ีเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาบนหนาหนังสือพิมพเปนระยะเวลา 1 ป  
 ผลการศึกษาพบวา การสะทอนภาพของพระพุทธศาสนาของสังคมไทยถูกแสดงผานทางหนา
หนังสือพิมพทั้ งที่ เปนขาวและคอลัมน โดยภาพสะทัอนของพระพุทธศาสนาจะอธิบายแงมุมตางๆของ
พระพุทธศาสนากับสังคมคนไทยตามประเด็นตางๆเชน วัตถุมงคล พุทธพาณิชย กรรมพาณิชย เปนตน  
 การอภิปรายทิศทางความเปนไปของพระพุทธศาสนาทําใหทราบวา พระพุทธศาสนาจะยังคงอยูคูกับ
สังคมไทยไปไดดวยดี ตราบใดที่คนไทยยังนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาใชในการแกไขปญหา
และดําเนินชีวิต การนําเสนอขาวในแงดีมีผลไมมาก ในขณะที่ขาวในแงลบจะชวยกระตุนใหคนสังคมชวยกัน
สอดสองดูแล ประกอบกับพระพุทธศาสนาไดรับการสนับสนุนและจัดระเบียบจากภาครัฐทําใหมีความเขมแข็ง
และนาเชื่อถือ จึงเปนที่ชัดเจนวา พระพุทธศาสนายังคงเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเปนอุดมการณในการใช
ชีวิตของสังคมไทยท้ังในปจจุบันและตอไปในอนาคต 
 นักสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลเมื่อไดทราบถึงภาพของพระพุทธศาสนาที่เปนอยูในสังคมไทยใน
ปจจุบันจะสามารถนํามาปรับใชในการส่ือสารการตลาดไดในหลายประเด็น เชนประเด็นในเร่ืองการสราง
ภาพลักษณองคกรจนนําไปสูการเพ่ิมยอดขาย ดังตัวอยางเชน ในแงของการทําประโยชนใหกับสวนรวม จาก
งานวิจัยจะเห็นวาสังคมชาวพุทธใหความสําคัญในเรื่องการทําความดี มีเมตตา ทําประโยชนใหกับสวนรวม การ
สื่อสารทางการตลาดที่ทําใหผูคนรับทราบวาเปนองคกรที่มีสวนชวยเหลือสังคม มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
ยอมจะไดภาพลักษณในเชิงบวก และนําไปสูการอยากอุดหนุนสินคาเพราะผูบริโภครูสึกวา องคกรนี้จะนําเงิน
กลับมาทําประโยชนใหกับสังคมในโอกาสตอไป ในขณะท่ีการรับรูของผูบริโภคตอองคกรจะเปนมากกวาบริษัท
หนึ่งท่ีขายสินคาเพ่ือเอาไปใชเทานั้น นอกจากนี้การนําแนวคิดของพิธีกรรมทางศาสนา หรือประเพณีมาปรับใช 
เชนการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม นอกจากจะไดทําประโยชนใหกับสังคมแลวยังทําใหผูบริโภครูสึกถึงความเปนสวน
หนึ่งขององคกร ทําใหเกิดความจงรักภักดีและสรางความสัมพันธอันดีตอองคกรได 

 
คําสําคัญ : พระพุทธศาสนา, หนังสือพิมพ, วัฒนธรรม 
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Abstract 
 The objectives of this qualitative research were 1) to study the reflection of 
Buddhism in Thai society in the digital age through newspaper media based on the 
presentation of the Buddhist ideology and 2) to analyze and discuss the potential 
direction of Buddhism in Thai society. Content analysis was used to analyze data. Data 
collected were categorized, understood, analyzed, and summarized. Data were collected 
from Buddhism related news on the newspaper pages for a year.  
 The results of this study showed that the Buddhism in Thai society had been 
reflected through newspaper pages in both news content and column. The reflection 
described various perspectives of Buddhism and Thai society on such issues as sacred 
objects, commercial Buddhism, and commercial karma, etc.  
 The potential direction of the Buddhism had been described to know that 
Buddhism had remained with the Thai society very well as long as Thai people have 
applied Buddhist doctrines to problem solving and living. The presentation of optimistic 
news had little impact; meanwhile, negative news would stimulate people scrutinize the 
society. Moreover, Buddhism had been supported and organized by the government to be 
solid and reliable. Obviously, Buddhism had remained the spiritual anchor and an 
ideology in the life of Thai society at present and in the future. 
 When marketing communicators in the digital era realize that the image of 
Buddhism in Thai society today can be used in marketing communications in several 
aspects such as corporate image creation leading to increased sales. For example, 
creating benefits to the public, from the research, it can be seen that Buddhist society 
gives importance in doing good, being merciful, and creating benefits to public. 
Marketing communication that makes people think that the organization makes 
contribution to society and arranges social activities have a positive image. This would 
lead to buying the organization products. This is because consumers would think that this 
organization would use the money to further create benefits for the society. While 
consumer’s perception on an organization is more than just a company that only sells 
products. Besides, the adoption of the concept of religious ritual or tradition such as 
arranging social activities to benefit the society also makes consumers feel as a part of 
the organization causing loyalty and good relationships with the organization. 

Keyword (s) : Buddhism, Newspapers, Culture
 

บทนํา 
 พระพุทธศาสนาถือไดวาเปนศาสนาประจําชาติ ท้ังนี้เพราะพระพุทธศาสนากับชนชาติไทยไดมี
ความสัมพันธแนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ในทางประวัติศาสตร 
ความเปนมาของชนชาติไทย ต้ังแตสมัยที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจน ชาวไทยก็ไดนับถือ
พระพุทธศาสนาตอเนื่องตลอดมา จนกลาวไดวาประวัติศาสตรของประเทศไทยเปนประวัติศาสตรของชนชาติที่
นับถือพระพุทธศาสนา ในดานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยไดผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และ
หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน จนทําใหเกิดการปรับตัวเขาหากัน และสนองความตองการ
ของกันและกัน ตลอดจนผสมคลุกเคลากับความเชื่อถือและขอปฏิบัติสายอื่น ๆ ที่มีมาในหมูชนชาวไทยถึงข้ันที่
ทําใหเกิดมีระบบความเชื่อและความประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนแบบของคนไทยโดยเฉพาะ อันมี
รูปลักษณะและเนื้อหาของตนเองที่เนนเดนบางแงบางดานเปนพิเศษ แยกออกไดจากพระพุทธศาสนาอยางทั่ว ๆ 
ไป เรียกวา พระพุทธศาสนาแบบไทยหรือพระพุทธศาสนาของชาวไทย 
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 คนไทยสวนใหญเกือบรอยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาอยูเคียงคูกับชาติไทยมา
โดยตลอด พระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยนําหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน และลักษณะนิสัยของคนไทยมีจิตใจท่ีดีงามในทุกๆดานมีความเปนมิตรกับทุกคน 
พระพุทธศาสนาเปนที่มาของวัฒนธรรมไทย ดวยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาจึงเปนกรอบใน
การปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาตาง ๆ เชน การบวช การแตงงาน การทําบุญเนื่องในโอกาส
ตางๆ พระพุทธศาสนาเปนหลักในการปกครองประเทศ กษัตริยทุกพระองคของไทยไดนําเอาหลักธรรม
พระพุทธศาสนาไปใชในการปกครองประเทศ เชน ทศพิธราชธรรม ตลอดมา หรือใชหลัก “ธรรมาธิปไตย” และ 
พระพุทธศาสนาเปนศูนยรวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุงเนนใหเกิดความรักความสามัคคีกัน 
มีความเมตตากรุณาตอกัน จึงเปนศูนยรวมจิตใจของชนชาวไทยใหมีความเปนหนึ่ งเดียวกัน  ดังนั้น
พระพุทธศาสนาจึงมีความสําคัญตอสังคมไทย  
 การนําเสนอเนื้อหาของพระพุทธศาสนาผานสื่อหนังสือพิมพเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่นําเสนอ
อุดมการณที่สะทอนภาพของกรอบในการมองโลกของมนุษยที่มีผลมาจากแนวคิด ความเชื่อตามแนวทางพุทธ
ศาสนาท่ีคนในสังคมสวนใหญยึดถือปฏิบัติรวมกัน โดยเช่ือวาเปนแนวทางที่ถูกตอง และเชื่อวาเปนวิถีทางที่ดทีีส่ดุ
ที่พึงปฏิบัติในการใชชีวิตในสังคม เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ การเขาถึงพระนิพพาน 
ซึ่งสอดแทรก แฝงตัว อยูในเรื่องราวตางๆท่ีหนังสือพิมพนําเสนอ ทั้งอุดมการณที่เกิดจากหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และอุดมการณของพระพุทธศาสนาท่ีเกิดจากการผสมผสานกับแนวคิดความเชื่ออื่นๆใน
สังคมไทย ทั้งพราหมณ ไสยศาสตร และโหราศาสตร ซึ่งยากที่จะแยกออกจากกันไดเชน “สกูปหนา 1” ตาม
หลวงพอ ดร.สุพรรณไปดูพิธีกรรมที่วัดสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย วันพิธีคลาคลํ่าดวย
พุทธศาสนิกชน สวนใหญนุงขาว หมขาว นั่งบนเกาอี้ ศีรษะคาดวงสายสิญจนโยงลงมาจากเสนหลักเหนือศีรษะ 
แตละคนนั่งพนมมือรายเรียงอยูหนาพระภิกษุที่กําลังสวดพระพุทธมนต โดยมีหลวงพอสุพรรณเจาพิธีนั่งอยูบน
ธรรมาสน มือแตละคนถือหอผาดิบสีขาว ภายในมือมีธูป เทียน ผายันตสีแดง ใบไมมงคล และเหน็บกระดาษชื่อ
ของตนไวกับหอผา เจาของชื่อเหลานั้นมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ “สะเดาะเคราะห” 
 คร้ันพระสวดมนตแลว หลวงพอสุพรรณเริ่มสวดบทชุมนุมเทวดา ดวยมนตบทตางๆ ทานสวดดวยภาษา
เขมร แตละชวงตอนลีลากระชากกระชั้น หนัก เบา บางชวงตอนที่เหมือนโยมจะงวงเหงาหาวนอนทานก็กระชาก
เสียงจนโยมตื่นตระหนก และเผลอระเบิดเสียงหัวเราะออกมา 
 การสะเดาะเคราะหใครจะมองวาเปนเร่ืองงมงาย เชื่อวาสะเดาะไดจริง หรือเชื่อวาเปนเรื่องใหกําลังใจก็
ตาม หากมองในแงวิชาการแลว ก็เปน “ศาสตร” แขนงหนึ่งที่ทาทายใหศึกษา.....(โดย ไทยรัฐ 2 มิ.ย 2560 เวลา 
05:01) 
 จากตัวอยางขาวที่นําเสนอขางตนของหนังสือพิมพจะพบวา ในเนื้อหาของขาวเปนเรื่องของกรรม ซ่ึงมี
การสงผานความเชื่อ ในขณะที่มีการสอดแทรกความคิด และมุมมองท่ีมีหลักการทางพระพุทธศาสนา หรือ
เรียกวาเปนอุดมการณของพระพุทธศาสนาในเร่ืองกรรม วาตามหลักคําสอนแลว กรรม ในทางพระพุทธศาสนา
นั้นอยูบนหลักการของเหตุและผล โดยการกระทํากรรมดี หรือ กรรมชั่ว ถือเปนเหตุของกรรม และผลก็คือผล
ของการกระทํากรรมดี หรือกรรมชั่วนั้น จะเห็นไดวาเรื่องที่ยกตัวอยางมานี้ จะนําเสนอพิธีกรรมที่มีการ
ผสมผสานการประกอบพิธีในแบบของพราหมณ ในขณะท่ีเนื้อหาก็มีการสอดแทรกความคิดตามกรอบของ
พระพุทธศาสนาอิงคติความเชื่อตามแบบพระพุทธศาสนาของคนไทย 
 เนื่องจากหนังสือพิมพเปนส่ือหนึ่งในหลายสื่อที่มีความสําคัญและเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอคนในทุกระดับ
สังคม สามารถเขาถึงผูคนไดอยางกวางขวาง มีอิทธิพลตอการกําหนดกรอบความคิด การรับรู และความเชื่อตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังสะทอนภาพของพุทธศาสนาในมุมมองของส่ือมวลชนไปยังประชาชนผูรับ
สารได แตดังจะเห็นไดวางานวิจัยที่มุงศึกษาเกี่ยวกับการนําเสนอภาพสะทอนของพระพุทธศาสนาผานทาง
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สื่อมวลชนโดยตรงอยางจริงจังนัน้ยังไมปรากฏใหเห็นชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยเร่ืองการนําเสนอพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยในยุคดิจิทัลผานสื่อหนังสือพิมพ เปนการวิจัยที่มุงศึกษาการสะทอนภาพของพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยในยุคดิจิทัล และศึกษาถึงแนวโนมของพระพุทธศาสนาวาตอไปจะเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการสะทอนภาพของพระพุทธศาสนาของสังคมไทยในยุคดิจิทัลผานสื่อหนังสือพิมพโดย
อางอิงกับการนําเสนออุดมการณของพระพุทธศาสนาผานส่ือหนังสือพิมพ 
 2. เพื่อวิเคราะหและอภิปรายทิศทางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่จะเปนไปในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหขอมูล โดยขอมูลที่ไดจะมาจากการรวบรวมขาวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพที่เปนสื่อระดับมวลชน เชนหนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส คมชัดลึก 
 ขอบเขตดานเอกสาร คือจะเปนเอกสารที่เปนสื่อสิ่งพิมพสําหรับมวลชน คือหนังสือพิมพ ทุกฉบับ 
 ขอบเขตดานระยะเวลา คือจะเก็บรวบรวมขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพดังกลาวเปนระยะเวลา 1 ป คือตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

วิธีการวิจัย 
 แหลงขอมูลที่ใชทําการวิจัยเปนประเภทเอกสาร รวบรวมขอมูลจากหนังสือพิมพไทยรัฐ สยามรัฐ 
เดลินิวส มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต ขาวสด โพสตทูเดย ผูจัดการรายวัน 360 องศา และ กรุงเทพธุรกิจ โดยจะ
ทําการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป คือตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560 สาเหตุที่
การวิจัยนี้เลือกขอมูลที่มาจากสื่อหนังสือพิมพเพราะ หนังสือพิมพเปนสื่อที่เขาถึงผูคนไดในทุกระดับชนชั้น หา
อานไดงาย เขาถึงผูคนไดกวางขวาง และเปนส่ือที่มีทั้งรูปและตัวอักษรทําใหสามารถเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
 งานวิจัยนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลประเภทเอกสาร โดยเลือกแหลงขอมูลจากหนังสือพิมพ โดยจะทํา
การเลือกเก็บขอมูลเฉพาะขาวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเทานั้น โดยขาวที่มีการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ศาสน
สถาน (วัด โบสถ วิหาร สถานที่ทางศาสนา ศาสนพิธี (พิธีกรรม พิธีการทางพุทธศาสนา เชน กา รทําบุญ 
อุปสมบท) ศาสนธรรม (หลักคําสอนของทางพระพุทธศาสนา ) และศาสนบุคคล (บุคคลในพระพุทธศาสนา 
พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน) โดยไมวาจะเปนขาว บทความ หรือ บทวิจารณ จะถูกทําการเก็บรวบรวม
เนื้อหาของขาว โดยเขาไปหาขอมูลยอนหลังจากฐานขอมูลขาวบริการของ IQNewsClip 
 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยจะแบงขอมูลตามหมวดหมูที่ถูกนํามาวิเคราะหมี 2 สวน ดังนี้คือ 
 1.สรุปขอมูลประเด็นจากการนําเสนอของหนังสือพิมพรายวัน ที่ เปนเรื่องของอุดมการณของ
พระพุทธศาสนาเปนระยะเวลา 1 ป คือตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยจะใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 2. สรุปขอมูลการนําเสนอที่เปนการสะทอนภาพของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสังคมไทย 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย 
ภาพสะทอนของพระพุทธศาสนาทําใหเราไดทราบถึงความเปนพระพุทธศาสนาในแบบของชาวไทย

พุทธ และสามารถวิเคราะหและอภิปรายทิศทางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่จะเปนไปในอนาคต โดยมี
ประเด็นตางๆดังนี้ 

วัตถุมงคลนิยม เคร่ืองรางของขลังกับความเชื่อเรื่องนี้เปนสิ่งที่อยูคูกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยมา
ชานาน ดวยเหตุวาชาวพุทธสวนใหญมีความเชื่อวานอกจากการปฏิบัติดีตามคําสอนขององคพระศาสดาแลวยังมี
เร่ืองของพลังเหนือธรรมชาติที่ใหความคุมครองกับผูนับถือไดอีกดวย แมดวยหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาจะ
สอนใหคนพ่ึงตนเอง ไมออนวอนขอความสําเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แตพระเครื่องและวัตถุมงคลก็ยังคงไดรับความ
นิยมทุกยุค ทุกสมัย สิ่งที่สะทอนใหเห็นไดชัดเชน หลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแบบผสมผสาน การนับถือ
พุทธศาสนาแตเนนที่วัตถุจึงเปนประเด็นในดานการสะสม เกิดรูปแบบเชิงพาณิชยเปนพุทธพาณิชย แตก็มีการสืบ
สารทางศิลปะเปนพุทธศิลป 

พุทธประเพณี กิจกรรมของสงฆตางๆท่ีพระสงฆปฏิบัติทํากันมาก็มีหลายกิจกรรมท่ีมีชาวบานตองเขามา
มีสวนรวมดวยจึงจะเกิดขึ้นได เชน การทําบุญแหเทียนเขาพรรษา การตักบาตร เวียนเทียน กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาเหลานี้เปนกิจกรรมสําคัญที่มีการจัดขึ้นเปนประจําทุกป นอกจากเปนการระลึกถึงความสําคัญของวัน
ดังกลาวแลว การประกอบกิจกรรมทางศาสนาถือเปนการสืบทอดตออายุพระพุทธศาสนา และเปนอีกโอกาสหน่ึง
ที่ทําใหคนไดเขาวัด ทําบุญ ใกลชิดศาสนา เปนหนาที่อันหนึ่งของพุทธศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติ ภาพสะทอนดาน
พุทธประเพณีของพระพุทธศาสนาส่ือใหเราไดเห็นถึงประเพณีที่ทําสืบทอดกันมา ตลอดถึงความมีวัฒนธรรมของ
คนไทยท่ีไดถือปฏิบัติสืบกันมารุนสูรุน แตอาจจะแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น เชนในดานการรวมแรงรวมใจ
กันทํากิจกรรมในวันสําคัญ ขนบประเพณี พิธีการ สิ่งเหลานี้แสดงถึงความเปนไทย และความเปนไทยสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปไดตามยุคสมัย ถามองในแงของเศรษฐศาสตรแลวยังสามารถสะทอนภาพทางเศรษฐกิจไดอีกดวย 
กลาวคือคนเขาวัด ทําบุญมาก ก็ตองซื้อของถวายมาก ธุรกิจรานสังฆภัณฑก็เติบโตขยายตัวเพราะคนนิยมไป
ทําบุญมากข้ึน 

ปจเจกนิยม สังคมชาวพุทธในปจจุบันมีการเลือกนับถือพระสงฆเปนรายปจเจกบุคคลมากขึ้น โดยมีการ
แยกยอยออกไปหลายสาขา มีทั้งพระสงฆผูมีวิชาอาคม พระสงฆที่มีความเชี่ยวชาญดานการประกอบพิธีกรรม 
พระสงฆดานนักพัฒนา พระสงฆที่มีความเชี่ยวชาญดานวาทวิทยา รวมไปถึงพระสงฆที่เปนเลิศดานการเจริญ
กรรมฐานวิปสสนา มีคอลัมนที่เนนการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพระสงฆ ประวัติ ผลงาน ความเชี่ยวชาญ
พิเศษเฉพาะดานดวย ความเปนปจเจกนิยมนี้สะทอนใหเห็นวาชาวไทยพุทธมีการเลือกนับถือพระสงฆ เสมือน
หนึ่งเปนตัวแทนความศรัทธาเล่ือมใสที่จับตองได และใหการสักการะนับถือรวมกันจนเปนศูนยรวมของชุมชนใน
แตละทองถิ่น 

พุทธแบบผสมผสาน พระพุทธศาสนาในสังคมไทยนัน้กลาวไดวามีหลากหลายความเช่ือผสมผสานกันอยู 
โดยความเชื่อในแบบของศาสนาพราหมณ ความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร และพลังที่เหนือธรรมชาติ 
คาถาอาคม ผสมกับพุทธคุณตางๆ การนําเสนอเนื้อหาในประเด็นนี้มีใหเห็นมากมาย โดยจะมีการสอดแทรก
แนวคิดการผสมผสานผานการประกอบพิธีกรรม การปลุกเสกวัตถุมงคล การรวบรวมมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทํา
วัตถุสัญลักษณในรูปแบบตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ และผูอานติดตามอยูเปนจํานวนมาก สะทอนใหเห็น
วาความเปนพุทธศาสนาในสังคมไทยมีความเปนพุทธแบบผสมผสานอยูมาก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นจะตองมี
การผสมกับทางไสยศาสตร ทําพิธีแบบพราหมณ มีการอัญเชิญเทพเทวดา มาเปนสักขีพยาน มีสิ่งสักการะอื่น
นอกเหนือจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไวเปนที่สักการบูชาเพิ่ม 

 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ธรรมะประยุกต เปนการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ อธิบายเพื่อใหคนในสังคม
ไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน ผานการเลาเรื่องหรือยกตัวอยางเทียบเคียงกับขาว หลักธรรมคําสอนก็ถูกนํามา
ถายทอดและประยุกตแบบท่ีใหคติ เตือนใจ ใหกําลังใจ รวมไปถึงการนําเอาเหตุการณหรือสถานการณตางๆมาใช
อธิบายและแนะแนวทางในแงมุมที่อิงกับหลักทางพระพุทธศาสนา โดยธรรมะประยุกตมีหลักธรรมที่จะใช
แกปญหาไดในทุกเร่ือง เพราะปญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษยนั้นทางพุทธศาสนากลาววา ทุกขเกิดขึ้นที่ใจ ถาจิตใจไมมี
ความทุกขมากเกินไปก็จะมีปญญามองเห็นทางออกได จึงสะทอนใหเห็นวาพระพุทธศาสนายังเปนที่พึ่งและเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคน และหลักธรรมคําสอนตางๆ ไมลาสมัยยังสามารถนํามาประยุกตใชไดเสมอไมมี
กาลเวลา 

องคกรดานพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของคนไทย ในอดีตที่ผานมาหนวยงาน
ในการควบคุมดูแลพุทธศาสนาไมไดมีมากนัก ปจจุบันมีหลายหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนที่เห็น มี
ความใสใจนอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาแลว ยังมีหนวยงาน องคกรที่ทําหนาที่ควบคุมกํากับ
ดูแล จากการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับพุทธศาสนาผานหนังสือพิมพมีขาวสารท่ีเกี่ยวของกับองคกร หนวยงาน
ทางพุทธศาสนาเปนประจํา ท้ังการประกาศกฎขอบังคับ การประกาศเก่ียวกับ ยศ สมณะศักดิ์ สะทอนใหเห็นวา
พระพุทธศาสนาในปจจุบันมีลักษณะโครงสรางที่มีการกํากับดูแลดวยองคกรดานพุทธศาสนาดวย สวนหนึ่งเพื่อ
ความสงบเรียบรอยเปนระเบียบ และสามารถสนองตอบเจตนารมณ และสงผานอุดมการณของพระพุทธศาสนา
ไดอยางถูกตอง ชาวพุทธในสังคมเกิดความมั่นใจเพราะมีองคกรดูแล ในขณะที่ก็มีหนวนงานที่ชัดเจนเพื่อ
รองเรียนหากพบเห็นสิ่งที่ไมสมควร 

การใชสื่อเปนชองทางประชาสัมพันธ/บอกบุญ การสรางเสริมบุญเปนสวนหนึ่งของหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาก็วาได ถึงแมวาการสรางเสริมบุญจะทําไดในหลายๆรูปแบบ แตการสรางเสริมบุญดวยการให
ทาน บริจาคทรัพยก็เปนสิ่งที่ทําไดงายและนิยมสําหรับชาวไทยพุทธ การบอกบุญนี้ก็นาจะเปนการเชิญชวนใหมา
บริจาคทรัพย จากขาวสารเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่นําเสนอผานหนังสือพิมพ นอกจากจะเปนการนําเสนอ
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาแลวยังมีสวนท่ีเปนการบอกขาว ประชาสัมพันธหรือที่ชาวพุทธเรียกวาเปนการ
บอกบุญ ขอนี้สะทอนใหเห็นวาการทําบุญ บริจาคทรัพยเปนสิ่งที่นิยมและควบคูกับพุทธศาสนามาตลอด และ
เปนการแสดงความรวมแรงรวมใจกันทําใหสําเร็จขึ้นมาได ในการบอกบุญอาจเปนเรื่องของส่ิงกอสราง หรือการ
เร่ียไรโดยตรงเพื่อวัตถุประสงคบางประการ มีตั้งแตโครงการเล็กมูลคาไมมากจนไปถึงโครงการมูลคาพันลานบาท
ก็มี เชนการบอกบุญสรางศาลา สรางหองน้ํา การสรางพิพิธภัณฑธรรมสถานหลวงตามหาบัว การประชาสัมพันธ
บอกบุญก็เปนส่ิงที่กระทําไดและเห็นไดบอย 

ธรรมะเชิงทองเที่ยว วัดเปนสถานที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนา นิยมแบงเขตเปน 2 สวนคือ 
พุทธาวาส และสังฆาวาส คือเปนที่ประกอบพิธีทางศาสนา และเปนที่อาศัยของพระภิกษุสงฆ ชาวพุทธมีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก จะเห็นไดวามีวัดมากมาย และบางวัดก็มีเรื่องเลาเปนประวัติที่นาสนใจ 
หรือบางวัดไดรับการดูแล บูรณะปรับปรุงทัศนียภาพใหสวยงามเปนสถานที่ทองเที่ยวได การไปวัดหรือสถานที่
สําคัญทางศาสนาในลักษณะของการทองเที่ยวเปนสิ่งที่ชาวพุทธในปจจุบันนิยมเปนอยางมาก การสะทอนภาพ
ของพระพุทธศาสนาในดานวัดกับการทองเที่ยวจะเห็นวา ความเล่ือมใสศรัทธาของชาวพุทธที่ไดทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา ความเชื่อในปจเจกนิยมในตัวพระสงฆที่มีชื่อเสียง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธานท่ีผูคนเดินทางเพื่อไป
ขอพร อยางเชน วัดโสธรวรารามวรวิหาร ความงดงามของศิลปะพุทธศิลป ชมความงดงามของวัดพระแกว ชม
พระประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ คือพระพุทธชินราช  

พุทธพาณิชย จะเปนลักษณะของกระบวนการคา ขายความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนาโดยใช
วัตถุหรือสัญลักษณที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัย มาเปนเคร่ืองมือในการสรางรายไดแสวงหา
ผลประโยชนในทางพาณิชย อาจจะเปนการใชเงินเพื่อแสดงออกซ่ึงปฏิสัมพันธระหวางพุทธศาสนิกชนกับพุทธ
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ศาสนา ท่ีบงบอกถึงความใกลชิดและลักษณะความสัมพันธที่มีรวมกัน ผานกิจกรรมหรือพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของ เชน 
การทําบุญพระพุทธรูปปางประจําวันเกิด พระบูชา การเชาบูชาพระเครื่อง การสักการะพระพุทธรูปดวยดอกไม 
ธูป เทียน ทอง ที่ทางวัดจัดบริการไวให เปนตน บางวัดใชวัตถุและส่ิงปลูกสราง หรือมีกิจกรรมตอเนื่อง เพื่อให
คนมาทําบุญและบริจาคเงินเขาวัด แนวปฏิบัติเหลานี้ถือวาเปนพุทธพาณิชย ภาพสะทอนของพุทธพาณิชยจะเปน
เร่ืองของการแลกเปล่ียน สะสมวัตถุมงคล คากําไรเกินควร อาศัยพลังศรัทธาความเชื่อมาหาประโยชนและมีกลุม
สรางพระเครื่องดําเนินการอยูเบื้องหลัง ผิดจากวัตถุประสงคเดิมที่ทางวัดขาดทุนทรัพย ตองการเรี่ยไรเงินจากผู
มาทําบุญ จึงทําวัตถุมงคลออกมาเพื่อใหผูมาวัดไดทําบุญบริจาคทรัพยและรับวัตถุมงคลกลับบานเพื่อความเปน
สิริมงคล 

กรรมพาณิชย เร่ืองของกรรมเปนอีกเรื่องที่สําคัญมากสําหรับสังคมชาวพุทธ ชาวพุทธสวนมากมีความ
เชื่อเรื่องกรรมวา กรรมใหผลอยูตลอดเวลา ทุกคนอยูในกระแสกรรม วาเปนการใหผลดีคือจะมีความกาวหนา 
ประสบความรุงเรือง มีโชค สงผลคือ มีความยินดี มีความสุข ในขณะที่กรรมไมดีใหผลก็จะมีอุปสรรค ความไม
ราบร่ืน เขามาในชีวิต รวมถึงเร่ืองที่ทําใหทุกขใจ ผูคนจะสนใจในเร่ืองของกระแสกรรมท่ีใหผลเสียกับการดําเนิน
ชีวิตมากกวา การนําเสนอเรื่องของกระแสกรรมมีอยูตลอดตอเนื่องบนหนาหนังสือพิมพเพราะผูคนใหความสนใจ 
นอกจากจะมีการนําเสนอเนื้อหาในแงของความเชื่ออุดมการณของพระพุทธศาสนาแลว ยังมีการนําเสนอธุรกิจ
อันเก่ียวของกับกระแสกรรมอีกดวย การนําเสนอขาวการทําธุรกิจเก่ียวกับกรรม ท้ังพิธีการสะเดาะเคราะห พิธี
แกกรรม ผูเชี่ยวชาญดานกรรม การจําหนายหนังสือเกี่ยวกับกรรม แสดงใหเห็นวานอกจากจะเปนความเชื่อ
ในทางพระพุทธศาสนาแลวยังมีแงมุมทางดานเศรษฐกิจจนกลายเปนสังคมพุทธที่มีการนําเสนอเรื่องกรรมในเชิง
พาณิชย เปนประเด็นภาพสะทอนที่ชัดเจนอีกเร่ืองหนึ่ง เรื่องของกรรมในความหมายของพุทธศาสนิกชนสวนมาก
ที่ไมไดศึกษาจะมีความเขาใจไมตรงหรือขัดแยงกับหลักคําสอนและอุดมการณของพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิง 
เพราะเปนการนําเสนอการแกกรรม ในขณะท่ีทางหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแลว กรรมท่ีกระทําแลวยอม
ตองใหผลแนนอนไมอาจหลีกเลี่ยงได อีกประเด็นหนึ่งที่วิเคราะหไดคือชาวไทยพุทธยังมีความเห็นเรื่องกรรม 
เปนไปแบบที่ไมถูกตรงตามหลักคําสอน 

การวิเคราะหและอภิปรายทิศทางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่จะเปนไปในอนาคต ผูวิจัยมุงที่จะ
วิเคราะหในสวนที่มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเปนพระพุทธศาสนาแบบไทย โดยอาศัยการวิเคราะห
ความเปนไปทางสังคมในประเด็นหลักๆดังตอไปนี้ 

วิถีชีวิต ในท่ีนี้หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรมและส่ิงที่คนในหมูผลิตสรางขึ้น ดวยการ
เรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย และ ความ
เหมาะสม หรือจะเรียกวา วัฒนธรรม ซ่ึงโดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิง
สัญลักษณที่ทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ จะเห็นไดวาคนไทยมีความใกลชิด และมีการใชชีวิตที่
แนบแนนกับพระพุทธศาสนามากเชนนี้มาชานาน พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทยในหลายๆดาน 
เชน ความโอบออมอารี ความมีเมตตา ความสุภาพ ความกตัญู ก็เพราะหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 
ดานศิลปะ ส่ิงกอสราง พระพุทธรูป โบสถวิหาร ดานภาษาเชน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ดานวรรณกรรม 
วรรณคดี เชน ไตรภูมิพระรวง คําฉันท ตางๆก็มีคําสอนสอดแทรกอยูในวรรณกรรม ดานขนบธรรมเนียมตางๆ 
เชน การตอนรับแขก การใหเกียรติ มารยาท ซึ่งไดรับแนวปฏิบัติมาจากทางพระพุทธศาสนา ดานดุริยา งคศิลป 
ในทางพระพุทธศาสนาเชน งานเทศน ทอดผาปาก็มีการบรรเลงเพลงเสมอ หรือเพลงเหเรือ เพลงพญาโศกเปน
ตน 
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ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดพฤติกรรมในสถานการณตางๆ ที่คนในสังคมยึดถือ
ปฏิบัติสืบกันมา ถาคนใดในสังคมนั้นๆฝาฝนมักถูกตําหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ 
มีทั้งประสมกลมกลืนเปนอยางเดียวกัน และมีผิดแปลกกันไปบางตามความนิยมเฉพาะทองถิ่น แตโดยมากยอมมี
จุดประสงค และวิธีการปฏิบัติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประเพณีตางๆที่มีการจัดขึ้นโดยมากเปนพระเพณี หรือพิธี
ที่มีความเกี่ยวของกับทางศาสนาทั้งสิ้นโดยเปนศาสนาความเชื่อแบบผสมผสานคือทั้งศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณ และลัทธินับถือผี ประเพณีเหลานี้มักสืบปฏิบัติทํากันมาจากรุนสืบรุน ประเพณีที่เปนทางพุทธศาสนา
จะเนนในเรื่องของการทําบุญ เชน ประเพณีทําบุญเขาพรรษา หลอเทียน และแหเทียนพรรษา ประเพณีการ
ทําบุญ สวดมนต เลี้ยงพระ ประเพณีการทอดผาปา ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว สวน
ประเพณีทางพุทธศาสนาแบบผสมผสานก็จะเปนการทําพิธีผสมกับพิธีทางศาสนาพราหมณ โดยมากจะเปนการ
ทําพิธีเพื่อขอความเจริญรุงเรือง หรือไมก็ทําเพื่อขอความอุดมสมบูรณ เชน ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว ประเพณี
บายศรีสูขวัญ ประเพณีและพิธีโกนจุก จะเห็นไดวาพุทธประเพณีที่เปนประเพณีทางพระพุทธศาสนามีการถือ
ปฏิบัติกันตอเนื่องและไดรับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนดวยดี สามารถเปนเครื่องชี้ถึงความศรัทธาที่มีตอ
ศาสนาได ในขณะท่ีประเพณีอาจจะมีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปบางแตก็เปลี่ยนแปลงไมมากและอยูในการดูแล
ของกรมศาสนา เพ่ือใหเปนที่ศรัทธาของคนไทยตอไป 

แนวคิด หมายถึง สาระสําคัญของเรื่อง หรือความคิดสําคัญของเรื่องที่ เกิดจากการเชื่อมโยง
องคประกอบตางๆเขาดวยกัน ดังนั้นแนวคิดพุทธศาสนา จึงหมายถึง สาระหรือขอคิดสําคัญของเรื่องที่ตรงกับ
หลักของพระพุทธศาสนา ในเร่ืองของแนวคิดนี้สามารถสะทอนภาพของพระพุทธศาสนาไดกวางขวางมาก เพราะ
แนวคิดเปนเร่ืองของการศึกษาใหเขาใจในหลักการแลวนําไปปฏิบัติใหเห็นจริง เปนพ้ืนฐานของทุกสิ่ง เกิดขึ้นอยู
ในระดับจิตใจและถายทอดสูการกระทํา เรียกไดวาศาสนาทําใหเกิดจากความเห็นที่ถูกตอง เช่ือในแนวคิดนั้นแลว
นําไปปฏิบัติสืบทอด ถาเปนศาสนาพุทธแบบไมผสมผสานดวยแลว ใหเร่ิมจากความเชื่อกอน เชื่อวาเปนไปไดแลว
ลงมือทําเพ่ือใหเห็นจริง อีกภาพสะทอนหนึ่งของพระพุทธศาสนาท่ีพบเห็นไดบอยก็คือ อุดมการณของ
พระพุทธศาสนาในประเด็นเร่ืองของกรรม และผลของกรรม จะเห็นไดวา พุทธศาสนิกชนคนไทย ใหความสนใจ
ในเร่ืองกรรม และนําหลักธรรมมาปรับใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน ดังจะเห็นวามีหลายๆคอลัมนเขียนเนื้อหาและ
ถายทอดอุดมการณในเรื่องนี้กันมาก ก็เทากับเปนตัวแทนและเปนการส งเสริมใหคนทําความดีดวยการปฏิบัติ 
เร่ืองของแนวคิดทางพระพุทธศาสนานี้มีความเขาใจที่แตกตางกันมากเพราะคนไทยท่ีมีความเขาใจในหลักธรรม
และอุดมการณของพระพุทธศาสนาไมเทากัน ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับวาสิ่งใดส่ิงหนึ่งเปนความจริงหรือ
เปนสิ่งท่ีเราไวใจ ความจริงหรือความไววางใจท่ีเปนรูปของความเชื่อนั้น ไมจําเปนวาจะตองเปนความจริงที่ตรง
ตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตรใดๆ คนท่ีเชื่อในฤกษยามก็จะถือวา วันเวลาการโคจรของดวงดาวจะ
กอใหเกิดผลตอตัวมนุษย คนที่เชื่อเคร่ืองรางของขลังก็จะมีความยึดมั่นวา เครื่องรางของขลังใหคุณใหโทษแกตน
ไดจริง ตัวอยางของความเชื่อ ไดแก ไสยศาสตร โหราศาสตร โชคลาง ของขลัง ผีสาง นางไม ความเชื่ออํานาจ
ลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เหลานี้เปนตน เรื่องศาสนาของสังคมไทยเปนความเชื่อแบบผสมผสาน 
คือเปนความเชื่อที่มีมาตั้งแตพระพุทธศาสนาเขามาในประเทศไทยสมัยสุโขทัยแลว ความเชื่อแบบผสมผสานนี้
เปนความเชื่อแบบพราหมณ ความเชื่อเรื่องผี และความเชื่อแบบพุทธศาสนา  ในสวนของความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนานี้จะสามารถสะทอนภาพของพระพุทธศาสนาไดชัดเจนในเรื่องของพุทธพาณิชย กรรมพาณิชย 
โดยเทียบกับพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคําสั่งสอน และอุดมการณแบบผสมผสาน  

ดังจะเห็นไดวาความเชื่อเรื่องบุญ ผลของการทําบุญ เปนเหตุผลหลักของชาวไทยพุทธที่เขาวัด โดยคน
สวนมากท่ีเขาวัดคือเขาวัดเพื่อไปทําบุญ หรือไปวัดแลวไดบุญกลับบาน ในการท่ีจะไดบุญนั้นก็อาศัยการบริจาค
ทรัพย หรือทําบุญนั่นเอง ไมวาจะเปน การหยอดเงินที่ตูทําบุญ ถวายปจจัยใหกับพระสงฆ หรือแมกระทั่งการ
บริจาคทรัพยเพ่ือปลดปลอยชีวิตสัตว เชน ปลา เตา นก จากขาวที่ไดพบเห็นมาชี้ใหเห็นวาคนไทยมีความ
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กระหายในการทําบุญมาก โดยไมไดสนใจวาจะสอดคลองกับหลักธรรมคําสอนหรือไม จึงเกิดเปนภาพสะทอนใน
เรื่องของบุญพาณิชย คือทําบุญเพ่ือหวังบุญ คาดหวังผลในอนาคตที่ดีกวา คุมคากวา อยูบนหลักการของการ
ลงทุนที่ใหผลตอบแทนในอนาคตแตตองเปลี่ยนรูปแบบจาก รูปธรรมคือเงิน หรือสิ่งของ เปน นามธรรมคือบุญ 
กลาวไดวาดานบุญพาณิชย ก็เปนการสะสมบุญในลักษณะการลงทุน ดานกรรมพาณิชย ก็จะเปนการแกกรรม 
ถึงแมจะผิดจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา แตผูคนก็นิยมกระทํากันเพราะไดรับความสบายใจ เกิดจาก
ความเชื่อดั้งเดิมวา กรรมสามารถแกหรือลบลางได ในขณะที่ไสยพาณิชย ก็เปนเร่ืองของการเสริมพลังบวกใหกับ
ชีวิต ขอพลังจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ  

ความเปนพระพุทธศาสนาของสังคมไทยหรือพระพุทธศาสนาแบบไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ก็
ขึ้นอยูกับ วิถีชีวิต ประเพณี แนวคิด และความเชื่อ เปนสิ่งสําคัญดังที่กลาวมาแลวขางตน ในทางปฏิบัติความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอยูตลอดเวลา เพราะพระพุทธศาสนาแบบไทยก็คือหมายถึงคนไทย
นั่นเอง ถาคนไทยเปลี่ยนไป พระพุทธศาสนาก็เปล่ียนไปดวยตามสังคมคนไทยตามการใชชีวิตของคนไทย 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การนําเสนอเนื้อหาบนหนาหนังสือพิมพสามารถสะทอนภาพพระพุทธศาสนาในสังคมไทยไดในหลายๆ
ดานครอบคลุมชีวิตและความเปนอยูในชีวิตประจําวันของคนไทยในลักษณะตางๆคือ วัตถุมงคลนิยม ปจเจกนิยม 
พุทธประเพณี พุทธแบบผสมผสาน ธรรมะประยุกต องคกรดานพุทธศาสนา การใชสื่อเปนชอ งทางในการ
ประชาสัมพันธ/บอกบุญ ธรรมะเชิงทองเที่ยว พุทธพาณิชย และกรรมพาณิชย  
 สวนการวิเคราะหและอภิปรายทิศทางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยท่ีจะเปนไปในอนาคตสรุปให
เห็นในแตละหัวขอวา 1) วิถีชีวิตของชาวพุทธมีพุทธศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ สวนวัดเปนสถานที่
ทําใหเกิดเปนสังคม ผูคนชวยดูแลศาสนา และดูแลวัด สวนวัดก็ตอบแทนสังคม เปนเรื่องของความสมดุล วิกฤติ
กับศรัทธา เก้ือกูลกันเปนแนวทางการใชชีวิตเปนวิถีชีวิต 2) ประเพณี มีพิธีกรรมท่ีอยูบนอุดมการณตามหลักคํา
สอนมีแนวโนมวาจะคงดํารงอยูไดนานอาจปรับเปลี่ยนไปบางตามยุคสมัย ในขณะที่พิธีกรรมบนความเชื่อแบบ
ผสมผสานมีความเชื่อของศาสนาอื่นปะปนนั้น นับวันจะคอยๆตกหลน หายไปเรื่อยๆ เพราะความเชื่อเร่ืองสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เร่ืองผี อภินิหารตางๆ เปนสิ่งที่จับตองไมไดและไมนาเชื่อถืออีกตอไป 3) แนวคิด เปนเรื่องของ
การศึกษาทําความเขาใจในหลักธรรมะแลวนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอการดํารงชีวิต ทําดียอมไดผลดี ไมเนน
เรื่องของพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งถาเปนแนวคิดของพระพุทธศาสนาแบบผสมผสานก็จะมีเรื่องของวัตถุ
มงคลรวมดวย เพราะจะไมเนนการกระทําดวยตัวเองแตเนนที่การขอ ขอพลังจากวัตถุมงคลโดยเชื่อวาสามารถ
บันดาลเรื่องโชคลาภ หรือปดเปาเร่ืองรายออกไปได 4) ความเชื่อ โดยมากจะเปนความเชื่อที่ผิดไปจากหลักธรรม
คําสอนของพุทธศาสนา แตจะเปนความเชื่อในแนวทางของพุทธศาสนาแบบผสมผสาน กลาวคือความเชื่อในเร่ือง
ของบุญเสมือนการลงทุน และเร่ืองของกรรม เปนของที่สามารถแกไข ผัดผอน หรือลบลางได จึงเกิดเปน กรรม
พาณิชย บุญพาณิชย และ ไสยพาณิชย ใหไดไปใชบริการกัน ในขณะท่ีคนไทยพุทธกลุมที่ไดศึกษาตามหลักของ
พระพุทธศาสนาก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องบุญ แตจะไมกระหายที่จะทําบุญ ยังเห็นวาบุญเปนของที่ตองสะสม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ในการอภิปรายผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแบงการอภิปรายผลเปน 2 สวนคือ  
 1. การสะทอนภาพพระพุทธศาสนาในสังคมไทยในยุคดิจิทัลผานทางสื่อหนังสือพิมพ  
 วัตถุมงคล เปนการสะทอนภาพออกมาในเร่ืองของความนิยมเชิงสัญญะ มีการสะสม สามารถสืบตอ
ดาน พุทธศิลป และพุทธพาณิชย 
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  ปจเจกนิยม สะทอนใหเห็นวาชาวไทยพุทธมีการเลือกนับถือพระสงฆ เสมือนหนึ่งเปนตัวแทนความ
ศรัทธาเล่ือมใสที่จับตองไดและเปนศูนยรวมของในแตละทองถิ่น  
  พุทธประเพณี สะทอนในดานกิจกรรมและพิธีกรรมท่ีทําเปนประจําทุกป ความศรัทธาของผูคนชี้วัดได
ที่ปริมาณผูคนที่มารวมงานซ่ึงจะมีผลในดานยอดเงินบริจาคดวย เชนการเวียนเทียน แหเทียนพรรษา 
  พุทธแบบผสมผสาน สะทอนใหเห็นชัดในเร่ืองการผสมผสานความเชื่อทางไสยศาสตรและพิธีกรรมของ
ศาสนาพราหมณ เชนพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล อิทธิฤทธิ์ พุทธคุณ  

องคกรดานพุทธศาสนา มีหนาที่ควบคุม ดูแล ประกาศกฎขอบังคับตางๆ สะทอนใหเห็นวา
พระพุทธศาสนาไดรับการดูแล และกําหนดทิศทางโดยเพื่อความสงบเรียบรอย และสอดคลองกับอุดมการณของ
พระพุทธศาสนา 
 ธรรมะประยุกต เปนการนําหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งสะทอน
ใหเห็นวา ศาสนาสอนใหคนใชชีวิตและแกปญหาเพ่ือความอยูไดในสังคมอยางมีความสุข และผูคนจะไมทิ้ง
ศาสนาเพราะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ 
 การใชสื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธ/บอกบุญ มีการใชสื่อหนังสือพิมพเปนการประชาสัมพันธ 
บอกบุญถือเปนชองทางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการใหความสนใจของชาวพุทธได 
 ธรรมะเชิงทองเที่ยว การชักชวนผูคนเที่ยวชมวัดสรางใหเกิดความคุนเคยและใกลชิดกับพุทธศาสนา 
สะทอนใหเห็นถึงการไดรับความสนใจและการพัฒนาสถานท่ีใหมีชื่อเสียง ตลอดถึงเผยแผธรรมะได 
 พุทธพาณิชย สามารถใชสะทอนในแงเศรษฐกิจ ความเชื่อ ศรัทธา และกระแสสังคมไดเชนกัน ขึ้นอยูกับวา
เปนพุทธพาณิชยในแงมุมใด วัตถุมงคล เคร่ืองรางของขลัง ไสยศาสตร เชนกุมารทองเพื่อชวยในเรื่องการคาขาย 
 กรรมพาณิชย สะทอนความเชื่อของชาวพุทธไดเปนอยางดี เพราะกระแสเรื่องกรรมและการตัดกรรมมี
มานานแลว ถึงแมทางหลักพระพุทธศาสนากรรมเปนสิ่งที่ลบลางไมได แตก็มีปรากฏใหเห็นทั้งพิธีการสะเดาะ
เคราะห พิธีแกกรรม และมีคาทําพิธีที่ระบุไวชัดเจน มองดานเศรษฐกิจก็จัดเปนกรรมเชิงพาณิชยได 
 2. ทิศทางของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่จะเปนไปในอนาคต  ผูวิจัยไดวิเคราะหประเด็นที่
นาสนใจในความเปนไปของพระพุทธศาสนาไดหลายประเด็น คือ  
 ประเด็นแรก กระแสความนิยมของพระพุทธศาสนาไมไดรับความนิยมนอยลงไปถึงแมวาในบางคราวจะ
มีการนําเสนอขาวที่เปนดานลบ แตการนําเสนอดานลบจะเปนประโยชนใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยกระแสสังคมที่เมื่อไมไดรับการยอมรับและมองวาเปนเร่ืองที่ตองแกไข และเขมงวดมาก
ขึ้น ก็จะไดรับการปรับแกเพื่อใหถูกตองและดีจนเปนท่ียอมรับไดของสังคม 
 ประเด็นที่สอง อุดมการณในดานหลักคําสอนและบุคคลที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนามีการปรับและ
ตรวจสอบกันเองเพื่อใหเปนไปตามหลักการของศาสนาคือเพื่อความเปนอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยสื่อทั้งทาง
หนังสือพิมพ และสื่ออื่นๆจะทําหนาที่ชี้ประเด็นที่ควรตําหนิเพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไข และสิ่ง ดีที่สมควรทําก็
ไดรับการสงเสริมใหทํายิ่งๆขึ้นไป โดยมีกรมศาสนาท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนหนวยงานออกกฎและจัด
ระเบียบเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับสังคม 
 ประเด็นที่สาม หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไมเคยลาสมัยและสามารถนําไปปฏิบัติไดในชีวิต
จริง คือเปนการเปดมุมมองในแงตางๆ ทําความเขาใจกับปญหา และสอดแทรกคําสอนเพื่อใชอธิบายปญหาและ
ใหทางออกโดยอาศัยกฎธรรมชาติที่วาดวยหลักเหตุและผล 
 ประเด็นที่สี่ ลึกเขาไปถึงในระดับจิตใจ พุทธศาสนาเนนในเร่ืองของการพัฒนาจิตใจเพื่อทําใหเกิดปญญา 
และสงเสริมคุณธรรมพื้นฐานในจิตใจในดาน ความอดทน ขยัน ประหยัด การมีเมตตา เอ้ือเฟอตอคนในสังคม คํา
สอนเพื่อใหคนไดมีการพัฒนาในระดับจิตใจนี้เอง ทําใหพระพุทธศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไดอยางแทจริง
และยั่งยืน 

	�
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 จากประเด็นทั้งหมดที่กลาวมาทําใหสามารถอภิปรายทิศทางความเปนไปของพระพุทธศาสนาที่จะ
เปนไปในอนาคตไดวา พระพุทธศาสนาจะยังคงอยูคูกับสังคมไทยไปไดดวยดีเพราะสังคมไทย คนไทยเอา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปนที่ตั้งตนในการพิจารณาแยกแยะ แกปญหา กระแสสังคมที่เปลี่ยนไปมีผลตอ
ศรัทธา ความเช่ือมั่นและการนับถือพุทธศาสนาในสังคมไทย การนําเสนอขาวในแงดีมีผลไมมาก ในขณะท่ีขาวใน
แงลบก็จะเปนการกระตุนใหคนสังคมชวยกันสอดสองดูแล ประกอบกับพระพุทธศาสนาไดรับการสนับสนุนและ
จัดระเบียบจากภาครัฐทําใหมีความเขมแข็งและนาเชื่อถือ พระพุทธศาสนายังคงเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และ
เปนอุดมการณในการใชชีวิตของสังคมไทยทั้งในปจจุบันและตอไปในอนาคต 

 

ขอเสนอแนะ 
 การทําการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมจากหนาหนังสือพิมพเพียงสื่อเดียว ยังมีสื่ออื่นที่
ควรนํามาทําการศึกษาเพ่ิมเติมเชน ส่ือทางวิทยุ โทรทัศน หรือสื่อทางอินเตอรเน็ท ควรศึกษาความคิดเห็นของ
ผูอานและนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นมุมมอง และความเห็นของผูอานดวย เพราะการนําเสนอผาน
ทางสื่อหนังสือพิมพไมวาจะเปนรูปแบบของขาวหรือคอลัมนก็ตาม เปนการส่ือสารทางเดียวของผูสงสาร การ
ไดรับความคิดเห็นจากผูอานจะทําใหไดผลการวิเคราะหที่สมบูรณยิ่งขึ้น  
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ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดนครปฐม 
 
Motivating factors affecting the operation of the accounting and finance staff in 
private education, Nakhon Pathom 
 
ผูวิจัย ธัญญารัตน  สินประเสริฐ 

สาขาวชิาบัญชีและการเงิน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของ

บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจท่ี
สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐมจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการสรางแรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของ
บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูที่
ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสถานศึกษาเอกชน ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการใชสูตร
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) จํานวน 186 คน และสุมตัวอยางมา
วิจัยโดยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานดาน
บัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.06 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉล่ียมากไปหาคาเฉลี่ยนอยดังนี้ 
คือ ดานการยอมรับนับถือ คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ดานความสําเร็จ คาเฉลี่ยเทากับ 4.11ดานลักษณะของงานท่ี
นาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ดานความรับผิดชอบ คาเฉล่ียเทากับ 4.03 และดานความกาวหนา คาเฉล่ีย
เทากับ 4.00 ตามลําดับ สําหรับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานดาน
บัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา การจําแนกตามระดับการศึกษา ใน
ดานความสําเร็จ ดานความรับผิดชอบและดานความกาว หนา แตกตางกัน และจําแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ในดานความกาวหนาแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจ,บัญชีและการเงิน,สถานศึกษาเอกชน. 
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Abstract 

This research aims 1) study motivation factors affecting the operation of the 
accounting and finance staff in private education, Nakhon Pathom 2) to study the 
motivation factors affecting the operation of the accounting and finance staff in private 
education, Nakhon Pathom by personal factors, and 3) to study the incentives that affect 
the practice of accounting and finance staff in private education, Nakhon Pathom. The 
population in this study is the employees in accounting and finance private education, 
Nakhon Pathom. Taro Yamane formula (Taro Yamane, 1973) results in sample of 186.
The instrument was a questionnaire and the statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, average, standard deviation. Compare the difference by t-test and F-test. 

The study found that respondents with a focus on motivation factors affecting the 
operation of the accounting and finance staff in private education, Nakhon Pathom The 
overall level was 4.06 which is at the high level. From highest to lowest as followed: 
respect with the mean of 4.16, success with the average of 4.11, the nature of the job with 
the average of 4.04, the responsibility with the average of 4.03, and the career promotion 
with the average of 4.00, respectively. For the comparative review of the motivation 
factors differentiating by sex, age, marital status, personal information. Only respondent 
with different education has different opinion on the important of motivation. 

Keywords : Motivating factor, accounting and finance, private education,

บทนํา 
ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานองคกรเชนเดียวกับปจจัยดานอื่นๆที่ทําให

องคกรประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่เห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษยที่ไดทุมงบประมาณ 
ในแนวทางในการสรรหา การคัดเลือก การธํารงรักษาและการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมจะสงผลใหพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานภายในองคกรเกิดความรูสึกที่ดี พนักงานจะรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร และมีสวนรวมในการที่
ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ การทํางานอยางทุมเทและพรอมที่จะอุทิศใหกับองคกรตราบนานเทานาน แต
ในทางกลับกันหากองคกรมุงเนนแตผลประกอบการเพื่อใหไดซึ่งผลกําไร โดยไมไดใหความสําคัญหรือใสใจตอ
บุคลากรภายในองคกรอาจจะสงผลใหบุคลากรไมมีความรูสึกที่ดีกับองคกร ไมมีความรักความผูกพัน ขาดความ
ทุมเทกระตือรือรนในการทํางาน และเม่ือมีโอกาสท่ีจะออกไปเสาะแสวงหาองคกรท่ีเหมาะสมตอไป การดูแล
รักษาและการสรางใหบุคลากรภายในองคกรใหมีความรัก ความเต็มในและความพึงพอใจในการทํางานกับ
องคกร จึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารหรือเจาของกิจการทุกองคกรตองใหความสําคัญมาเปนอันดับแรกๆ 
เพื่อปองกันไมใหสูญเสียบุคลากรที่มีฝมือและมีคุณภาพ 

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับวา บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาในองคกร เพราะทรัพยากรมนุษยเปน
รากฐานในการผลิตนวัตกรรมขององคกร ในการศึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงไดใหความสําคัญกับ
สมรรถนะหลัก โดยเล็งเห็นวา สมรรถนะหลักนั้น เปนปจจัยหรือเกณฑในการวัดศักยภาพหรือความสามารถของ
บุคลากร รวมท้ังใชเปนองคประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(เทื้อน ทองแกว , 2550) ใหมีคุณภาพหรือ
ศักยภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะหลักเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรท่ีมีประโยชนอยางมาก
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะหลัก เปนส่ิงที่ชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
ใหทํางานหรือผลิตงานท่ีองคตองการไดและจะทําใหสนับสนุนวิสัยทัศนหรือเปาหมายระยะยาวขององคกรได 
สมรรถนะหลักสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยในองคกรใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหองคกรสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และกลยุทธที่กําหนดไวไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เบญญาภา เอกวัตร, 2555) แตมีผลการวิจัยที่แสดงวาสมรรถนะหลักของบุคลากรใน

	�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 
สถานประกอบการสวนใหญที่มีในระดับต่ําสุด คือ สมรรถนะดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ (เอนก เทียนบูชา, 
2552) เชนนี้ หากองคกรตองการใหพนักงานมีสมรรถนะหลักในดานใดนั้น ควรปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะหลักมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สิ่งสําคัญการท่ีองคกรจะผลักดันและกระตุนใหพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาเอกชนทํางาน
กันอยางขยันขันแข็ง รวมถึงทุมเทแรงกาย แรงใจใหกับองคกรอยางเต็มที่เพื่อจะมีสวนผลักดันใหองคกร
เจริญกาวหนาจะตองทําใหพนักงานของบริษัทเอกชนมีความรูสึกวาเขาเปนผูมีคุณคาและองคกรจะตองอาศัย
การสรางแรงจูงใจ (พวงเพชร วัชรอยู,2537 : 27) ไดกลาววา“ถายิ่งมีแรงจูงใจมากเพียงใดคนก็ยิ่งจะมีผลงานท่ี
เกิดจากการกระทําที่มีแตการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นตอตนเองและสังคม”ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการ
สรางแรงจูงใจในการทํางานเปนส่ิงที่ควรทําใหเกิดขึ้นองคกรและจากการดําเนินธุรกิจที่มีการแขงขันกันมากข้ึน  
ทําใหเกิดปญหาดานมนุษยธรรมเชน ผลผลิตและคุณภาพของงานลดลง โดยไมคํานึงถึงความรูสึกทางดานจิตใจ
ตลอดจนการคิดหาวิธีการในการสรางแรงจูงใจในการ ทํางานใหกับพนักงาน เสถียรภาพหรือความเปนปกแผน
ของหนวยงานจะเกิดขึ้นไมได ฉะนั้นองคกรจึงตองสรางแรงจูงใจเพื่อทําใหพนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
ทํางานให สําเร็จลุลวงโดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและพรอมท่ีจะทํางานดวยความเต็มใจ จึงทําให
งานท่ีออกมามีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว(ไพศาล มะระ พฤกษ วรรณและคณะ,2542 : 13) 
แรงจูงใจจึงเปนส่ิงสําคัญมากอยางหนึ่งตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร(อุทัย  หิรัญโต, 
2543 :181)ถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอ ก็จะมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
มีความอดทน มีปญหาขัดแยงกับเพ่ือนรวมงานนอยมาก และไมคิดหนีงานดังนั้นการบริหารบุคลากรจะตอง
พิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม ความเสมอภาค เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานจะทําให
บุคลากรในองคกรตั้งใจ 

ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินใน
สถานศึกษาเอกชน ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในตําแหนงผูจัดการฝายปฏิบัติการ จึงมีความสนใจ
ในการศึกษาเก่ียวกับปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดนครปฐมซึ่งผลการศึกษาจะทําใหสถานศึกษาสามารถนํามาพัฒนา และปรับปรุงสภาพการทํางาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยของสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือใหพนักงานในบริษัทมีความตั้งใจในการทํางานมากขึ้นเกิดความ
จงรักภักดี อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของสถานศึกษาเอกชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน 

ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรใน

สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรใน

สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐมซึ่งใชแนวคิดทฤษฎีของ Herzberg (2007: 122)ท่ีเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานประกอบดวย 5 ดานไดแก ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ี
นาสนใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา โดยสามารถสรุปตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยไดดัง
ภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาปจจัยจูงใจท่ี

สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐมประชากรที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูที่ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครปฐมจํานวน 350คน โดย
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยาโมเน 186 คน เคร่ืองมือใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ ความหมายของขวัญและกําลังใจ ความสําคัญของขวัญและ
กําลังใจ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน พรอมกับนํา
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient) 
พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .8005 

4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1.ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึง ผูบริหารของสถานศึกษาเอกชนในเขต
จังหวัดนครปฐม เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังพนักงานสวนตําบลที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอ
อนุญาตและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือตอบแบบสอบถามจากท่ีปฏิบัติงานบัญชี
และการเงินในสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครปฐม ดวยตนเอง พรอมกําหนดวันเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
6. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

ปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบตัิงาน 
1. ดานความสาํเร็จ 
2. ดานการยอมรับนบัถือ 
3. ดานลักษณะของงานที่นาสนใจ 
4. ดานความรับผิดชอบ 
5. ดานความกาวหนา 
ที่มา: Herzberg (2007: 122) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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3. ผูวิจัยไดทําการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ มาจําแนก ตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก  เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแลวนํามาตรวจสอบ
คะแนนเปนรายขอตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเคร่ืองมือ แลวนําผลเพื่อไปวิเคราะหตอไปขอ
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉล่ียดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

 

4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซ้ือมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการซ้ือมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซ้ือปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซ้ือนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซ้ือนอยที่สุด 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. คาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics Method)ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ยของกลุมประชากร ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมประชากร(S.D. )ใชสําหรับเปรียบเทียบเพื่อดูการ
กระจายของตัวแปร และเพื่อนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในแตละหมวดหมูของตัวแปรในรูปแบบตาราง
วิเคราะห 

2. คาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Method) ประกอบดวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
ไดแก ที่ปฏิบัติงานบัญชีและการเงินในสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครปฐมจํานวน 2 กลุมใชการทดสอบดวย
คา t-test สวนที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการ
ทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษา

เอกชน จังหวัดนครปฐม มีผลสรุปดังนี้ 
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 186 คน ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 51.61 มีอายุ 31-40 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 38.71 มีสถานภาพโสด
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 44.62 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 66.67 
รายได 25,001–35,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 37.10 และระยะเวลา 5- 6 ป จํานวน 53 คน คิด
เปนรอยละ 28.49  

	�
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2. ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัด

นครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาจากเฉล่ียมากไปหาคาเฉลี่ยนอยดังนี้ คือ ดานการยอมรับนับถือ คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ดาน
ความสําเร็จ คาเฉลี่ยเทากับ 4.11ดานลักษณะของงานท่ีนาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ดานความรับผิดชอบ 
คาเฉล่ียเทากับ 4.03 และดานความกาวหนา คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อจําแนกเปนรายดานดังนี้ 
  2.1 ดานความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ ผลสํา เร็จในการปฏิบัติงานทําใหเกิด
กําลังใจที่จะพัฒนาใหดีขึ้นคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมาทานปฏิบัติงานไดปริมาณงานสําเร็จตามเปาหมาย
คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ทานปฏิบัติงานไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ผูบังคับบัญชา
แสดงความชื่นชมตอความสําเร็จในงานเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.86และทานปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ตามลําดับ 

  2.2 ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอยดังนี้ คือ ทานไดรับความชมเชยและ
เชื่อถือ ไววางใจจากผูบังคับบัญชาวามีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย คาเฉลี่ยเทากับ 
4.46 รองลงมา ความคิดเห็นตางๆ ที่ทานเสนอแนะมักไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
ทานมีความรูสึกวางานท่ีทํามีเกียรติและมีความสุขกับงาน คาเฉลี่ยเทากับ4.02 ทานรูสึกพึงพอใจเมื่อทานไดรับ
การยอมรับจากเพื่อนรวมงานในแผนกเดียวกัน คาเฉลี่ยเทากับ4.01และทานมีความรูสึกวางานที่ทํามีความสําคัญ
และเปนที่ยอมรับ คาเฉล่ียเทากับ 3.91ตามลําดับ 

   2.3 ดานลักษณะของงานที่นาสนใจ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉล่ียมากไปหาคาเฉลี่ยนอยดังนี้ คือ ทานไดรับ
มอบหมายงานตามความรู ความสามารถและความถนัดทีม่ีอยู คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมาหนวยงานของทาน
ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของทานไวชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ทานสามารถแกไขปญหาหรือหา
ขอบกพรองในงานที่ปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ4.01 ทานมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เปนประโยชนกับงานท่ีปฏิบัติ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.01และทานรูสึกพอใจเม่ืองานที่ทานทํามีลักษณะทาทายความสามารถและจูงใจใหอยาก
ปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ 

   2.4 ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉล่ียมากไปหาคาเฉลี่ยนอยดังนี้ คือ ทานสามารถปฏิบัติงานได
ตามเวลาท่ีกําหนด คาเฉล่ียเทากับ 4.24 รองลงมาทานสามารถปฏิบัติงานใหมีคุณภาพสําเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมายคาเฉลี่ยเทากับ 4.06ทานสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ3.97ทาน
สามารถเชาชวยงานนอกเวลาทํางานปกติได คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และทานสามารถอยูปฏิบัติงานไดจนงาน
สําเร็จแมจะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติของทาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ตามลําดับ 

   2.5 ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจากเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอยดังนี ้สวัสดิการอื่นๆ ที่สถานศึกษาของ
ทานจัดใหมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 4.06รองลงมา สถานศึกษาของทานไดรับการสนับสนุนในดานการ
พัฒนา ทักษะ ฝกอบรม สัมมนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 คาตอบแทนท่ีทานไดรับอยูในปจจุบันมี
ความเหมาะสมกับความรูความสามารถ คาเฉลี่ยเทากับ4.02 ทานไดรับการสงเสริมศึกษาดูงานที่เก่ียวของกับงาน
ในหนาที่ของทาน เพื่อความกาวหนาในตําแหนงงาน คาเฉลี่ยเทา กับ3.96 และสถานศึกษามีการพิจารณาปรับ
เงินเดือน/คาตอบแทนไดอยางสมํ่าเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ3.91ตามลําดับ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของ
บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และ F-test เม่ือพบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

   3.1 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลเพศ โดยภาพรวม พบวา บุคลากรในสถานศึกษาเอกชนที่มี
เพศตางกัน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน (Sig.=0.676) 

   3.2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ โดยภาพรวม พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกัน มี
ความคิดเห็นของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน(Sig.=0.452)  

   3.3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส พบวา บุคลากรที่มีสถานภาพการ
สมรสตางกัน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน(Sig.=0.824)  

  3.4 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน(Sig.=0.130) เม่ือจําแนกเปนรายปจจัย พบวา บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรใน
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน ในดานความสําเร็จ (Sig.=0.010) ดานความรับผิดชอบ 
(Sig.=0.043) และดานความกาวหนา(Sig.=0.019)  

   3.5 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา บุคลากรบริษัทที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากร
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน(Sig.=.566)  

   3.6 จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตางกัน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษา
เอกชน จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน(Sig.=0.329) เม่ือจําแนกเปนรายปจจัย พบวา บุคลากรที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากร
ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ในดานความกาวหนา (sig=0.044) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษา

เอกชน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้   
1. ระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรใน

สถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล 
(2551) ไดศึกษาปจจัยที่มี่อิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน ไดศึกษาถึงสถานภาพ
สวนตัวของวิศวกร สภาพทั่วไปของวิศวกร และปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสรางขึ้นจากทฤษฎีของเฮอรซเบิรกประกอบดวยปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยคํ้าจุน ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของแรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีระดับมาก ทั้งนี้สามารถ
อภิปรายผลจําแนกเปนรายดานดังนี้ 
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   1.1 ดานความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรสวนใหญมีผลสําเร็จใน

การปฏิบัติงานทําใหเกิดกําลังใจที่จะพัฒนาใหดีขึ้น การปฏิบัติงานไดปริมาณงานสําเร็จตามเปาหมาย ปฏิบัติงาน
ไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผูบังคับบัญชาแสดงความชื่นชมตอความสําเร็จในงานเสมอและปฏิบัติงานท่ี
ไดรับมอบหมายแลวเสร็จตามกําหนดเวลา เปนผลใหอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของธนกฤต วัฒนกูล 
(2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทสายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางานอยู
ในระดับมาก โดยแบงออกเปนปจจัยดังตอไปนี้ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะของงานที่นาสนใจ 
และดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 

  1.2 ดานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับความชมเชย ไดรับความเชื่อถือ และไววางใจจากผูบังคับบัญชาวามีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานท่ี
ไดรับมอบหมาย ความคิดเห็นตางๆ ที่ทานเสนอแนะมักไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา บุคลากรมีความรูสึก
วางานที่ทํามีเกียรติและมีความสขุกับงาน และมีความรูสึกพึงพอใจเม่ือทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานใน
แผนกเดียวกัน และมีความรูสึกวางานท่ีทํามีความสําคัญและเปนที่ยอมรับสอดคลองกับงานวิจัยของ ปราโมทย 
ดวงเลขา (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวง
ไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)ในเขตภาคตะวันออก ในภาพรวมของปจจัยในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับปานกลางในขณะที่ปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก 

   1.3 ดานลักษณะของงานท่ีนาสนใจ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรผูที่
ปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน มีการไดรับมอบหมายงานตามความรู 
ความสามารถและความถนัดที่มีอยู หนวยงานไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรไวชัดเจน อีกทั้ง
บุคลากรสามารถแกไขปญหาหรือหาขอบกพรองในงานท่ีปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เปนประโยชนกับ
งานท่ีปฏิบัติ และมีความรูสึกพอใจเมื่องานที่ทํามีลักษณะทาทายความสามารถและจูงใจใหอยากปฏิบัติงาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของวราพร มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของ พนักงาน
ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี แรงจูงใจในการทํางาน
โดยรวมในระดับมาก โดยพบวาการกระตุนโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก เรียงตามลําดั บดังนี้ ดานความ
รับผิดชอบ ดานผลสําเร็จเจาของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะ และขอบเขตงาน และดาน
ความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยบํารุงรักษา โดยรวมมีระดับแรงจูงใจมาก 

   1.4 ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ไดตามเวลาท่ีกําหนด อีกทั้งบุคคลากรสามารถปฏิบัติงานใหมีคุณภาพสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา สามารถเชาชวยงานนอกเวลาทํางานปกติได สามารถอยูปฏิบัติงานไดจน
งานสําเร็จแมจะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติของบุคลากรสอดคลองกับงานวิจัยของวลี  ตั้งสวัสดิ์ตระกูล (2551) ได
ศึกษาปจจัยที่มี่อิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน ไดศึกษาถึงสถานภาพสวนตัว
ของวิศวกร สภาพท่ัวไปของวิศวกร และปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเคร่ืองมือที่ใชเปน
แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสรางขึ้นจากทฤษฎีของเฮอรซเบิรกประกอบดวยปจจัยจูงใจ และปจจัย
ค้ําจุน ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของแรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุนมีระดับมาก 
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   1.5 ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะบุคลากรสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ี

สถานศึกษาของทานจัดใหมีความเหมาะสม สถานศึกษาของทานไดรับการสนับสนุนในดานการพัฒนา ทักษะ 
ฝกอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู คาตอบแทนท่ีบุคลากรไดรับอยูในปจจุบันมีความเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ ไดรับการสงเสริมศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาที่ของทาน เพื่อความกาวหน าในตําแหนง
งาน และสถานศึกษามีการพิจารณาปรับเงินเดือน/คาตอบแทนไดอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ
อรวรรณ จันทรชื่น (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
สวนสนุกดรีมเวิลด ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคลสวนใหญมีผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจโดยภาพรวมมีผล
ตอแรงจูงใจในการทํางานในระดับมาก โดยปจจัยจูงใจดานการพัฒนาและความกาวหนาเปนดานที่กอใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางานมาก สวนปจจัยแวดลอมโดยภาพรวมมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของปจจัยจูงใจทีส่งผลตอการปฏิบตัิงานดานบัญชีและการเงินของ
บุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา การจําแนกตามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นของปจจัยจูง
ใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ในดาน
ความสําเร็จ ดานความรับผิดชอบและดานความกาว หนา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นของปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานบัญชี
และการเงินของบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม ในดานความกาวหนาแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของภุมรินทร 
ทวิชศรี (2552) ไดทําการศึกษาเร่ืองความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติของพนักงานของพนักงาน 
บริษัท พรอคเตอรแอนดแกมเบิล แมนูแฟคเจอร่ิง ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงานและรายไดที่แตกตางกัน มีความหวังในการทํางานแตกตาง
กันปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันมีความหวังในการทํางานไมแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงานและรายไดที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ทํางานแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ดานความสําเร็จ จากผลการวิจัยจะเห็นวาคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษาควรใหกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จในการปฏิบัติงาน สงผล
ใหบุคลากรเกิดกําลังใจที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น ผลการวิจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ สถานศึกษาควรมอบหมายงาน
ใหบุคลากร สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  

2. ดานการยอมรับนับถือ จากผลการวิจัยจะเห็นวาคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูบังคับบัญชาและสถานศึกษา
ควรชมเชย และใหความเชื่อถือ ไววางใจในความรูความสามารถเหมาะสมกับงานทีไ่ดรับมอบหมาย ผลการวิจัยที่
มีคาเฉล่ียนอยสุด คือ สถานศึกษาควรใหฝกอบรมดานการธรรมะใหกับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากร
เกิดความรูสึกวางานท่ีทํามีความสําคัญและเปนท่ียอมรับ  

3. ดานลักษณะของงานที่นาสนใจ จากผลการวิจัยจะเห็นวาคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานศึกษาควร
มอบหมายงานตามความรู ความสามารถและความถนัดที่มีอยู เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยางสัมฤทธิ์
ผล ผลการวิจัยที่มีคาเฉล่ียนอยสุด คือ สถานศึกษาควรมอบหมายที่ทาทายความสามารถใหกับบุคลากร เปนการ
จูงใจใหบุคลากรอยากปฏิบัติงาน  
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4. ดานความรับผิดชอบ จากผลการวิจัยจะเห็นวาคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ บุคลากรของสถานศึกษาควร

สามารถปฏิบัติงานไดตามเวลาท่ีกําหนด ผลการวิจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ บุคลากรควรปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จถึงแมจะเลยเวลาปฏิบัติงานปกติของบุคลากรก็ตาม  

5. ดานความกาวหนา จากผลการวิจัยจะเห็นวาคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ สถานศึกษาควรใหสวัสดิการอื่นๆ 
ตอบุคลากรอยางเหมาะสม ผลการวิจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาปรับขั้นเงินเดือน/คาตอบแทน เพื่อใหเกิดความเปนโปรงใสและเปนธรรมกับบุคลากร และควรมีการ
พิจารณาปรับเงินเดือน/คาตอบแทนไดอยางสมํ่าเสมอ  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1. การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางจากแบบสอบถาม ผูที่สนใจศึกษา
เพิ่มเติมควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใชบทสัมภาษณ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวิจัยเชิง
คุณภาพกับการวิจัยเชิงสํารวจ 

2. ในการศึกษาความเทาเทียมกัน ผูที่สนใจศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมในดานปจจัยที่สงผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน ความคาดหวัง ความพรอม ความใกลชิด เพื่อยืนยันทฤษฏีความเทาเทียมกัน 

3. ควรศึกษาตัวแปรตามดานอื่น เชน ความผูกพันตอองคการ ความพอเพียง และตัวแปรที่มี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิต เปนตน 
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ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
 
Effectiveness of budget allocation for public services Of the local administrative 
organization, Tambon Nong Prong,Si Maha Phot District, Prachinburi Province.
 
ผูวิจัย   นริญญา  โภคานฤมิต 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นพดล  พันธุพานิช 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาถึงการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 2) เพื่อ
ศึกษาถึงประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อวิจัยถึงความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับ
ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบล
หนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research) 
ดําเนินการศึกษาแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research ) ใชวิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม (Questionnairer)และวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก(Indepth Interview)จากประชาชน และผูนําชุมชนท่ีอาศัยอยูในตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี  

การศึกษานี้สรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี มีการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี อยูในระดับมาก คือ ดานการดําเนินงาน รองลงมาคือ ดานงบประมาณ ดานภาวะผูนํา ดานบุคลากร
และอยูในระดับปานกลางคือ ดานการวางแผน ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อยูในระดับมาก 
คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง คือดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการสงเสริมการคาและ
การทองเที่ยว ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานการจัดระเบียบสังคม ดานศิลปวัฒนธรรม และอยูในระดับ
ต่ําสุดคือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายไดดังนี้คือ การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ดานการดําเนินงาน มีการศึกษาวิเคราะห
ปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การทําแทงคน้ํา ของหมูบานเพื่อสํารองใชบริโภค ในฤดูแลง การ
รักษาซอมแซมพ้ืนผิวถนนที่ขรุขระ เปนหลุมเปนบอในชุมชนหมูบาน การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ในชุมชนหมูบาน 
และการกอสรางฝายกั้นน้ํา และบอบาดาล ในชุมชนหมูบาน เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตร ในฤดูแลง แกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานของชุมชนตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
คําสําคัญ : ประสิทธผิล การจดัสรร งบประมาณ บริการสาธารณะ 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were : 1) To study the management of local 

administrative organizations in Tambon Nong Prong Si MahaPhotDistrict Prachinburi 
Province 2) To study the effectiveness of budget allocation for public services of local 
government organizations Tambon Nong Prong Si MahaPhotDistrict Prachinburi 
Province and To study the relationship between management and effectiveness of budget 
allocation for public services of local government organizations Tambon Nong Prong, Si 
MahaPhot District, Prachinburi Province. The study was a quantitative research sample 
was selected from population in Tambon Nong Prong Si MahaPhotDistrict Prachinburi 
Province and qualitative research a sample of community leaders 13 village by in – depth 
interviews. 
  The results of the study were as follows high level of the local administrative 
organization, Tambon Nong Prong,Si Maha Phot District, Prachinburi Province is the 
maximum level of operational budget is the leadership and personnel are in intermediate 
is planning. Effectiveness of budget allocation for public services Of the local 
administrative organization is the level of infrastructure is moderate is promoting the 
quality of life. Aspects of trade promotion and tourism, human resource development, 
management, regulation, society, art and culture and is located in the lowest level is the 
conservation of natural resources. Discussion the research found that the factors of 
environment, both internal and external, that influence the operation and effectiveness of 
the allocated budget for the public service of local governments. Infrastructure including 
water tank made of villages to make consumer. In the dry season to heal, repair an 
uneven road surface bumpy in the village community. Installation of electric lighting in 
the village community and the construction of river and artesian well. In the village 
community to solve problems of water shortage and consumer use for agriculture. In the 
dry season was the community's infrastructure problems in Tambon Nong Prong Si 
MahaPhotDistrict Prachinburi Province.

Keywords : effectiveness, allocation, budget ,public service
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาของประเทศตางๆ ทั่วโลกในชวงทศวรรษที่ผานมาไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การยกระดับความสามารถ ต้ังแตระดับรัฐบาลที่
กําหนดใหการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเปนวาระแหงชาติ มีการกําหนดยุทธศาสตร
และแผนงานโดยมีคณะกรรมการระดับชาติโดยถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน
ในเวทีโลกได ซึ่งความสามารถในการแขงขันของประเทศ (National Competitiveness) คือ ขีดความ สามารถ
และผลประกอบการของประเทศในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการประกอบกิจการ ใน
ปจจุบันหนวยงานท่ีมีการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศมีหลายหนวยงาน แตที่ไดรับความ
สนใจและเปนที่ยอมรับมาอยางตอเนื่อง ไดแก การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  (International 
Institute forManagement Development: IMD) สภาเศรษฐกิจโลกหรือ เวิลดอีโคโนมิก ฟอร่ัม (World 
Economic Forum: WEF) และนอกจาก 2 องคกรที่กลาวมาแลว ธนาคารโลก (The World Bank) ยังไดจัด
อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศตางๆ ดวย (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2559) สถาบันการจัดการนานาชาติ(IMD) รายงานวาสําหรับป 2559 ได
สํารวจและจัดอันดับความสามารถในการแขงขันทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจ ท่ัวโลกโดยการจัดอันดับประกอบดวย
ตัวชี้วัดใน 4กลุมหลัก คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ
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โครงสรางพื้นฐาน โดยแตละกลุมหลักจะมี 5 กลุมยอย (Subfactors) และแตละกลุมยอย จะมีจํานวนตัวชี้วัด 
(Criteria) ที่แตกตางกันไป อันดับความสามารถในการแขงขันในป 2559 สําหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาผลการ
จัดอันดับของประเทศไทยตามปจจัยหลักที่ใชในการจัดอันดับ ไดแก ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 
Efficiency) และโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของไทยในหมวดนี้ยังอยูในอันดับคอนขางต่ํา โดย
ปจจัยพื้นฐานเชน การคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคเปนปจจัยยอยที่มีอันดับคอนขางต่ํา ผลจากกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร การไดมาของอํานาจในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางแหงอาจยังไมโปรงใสเพียงพอ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณทองถิ่นยังขาด
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ระยะเวลาในการจัดทําคําของบประมาณท่ีไมทันตอการแกปญหาท่ีหลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กระบวนการวิเคราะหงบประมาณและจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ
ระหวางกระทรวง ยังคงเปนระบบการทํางานที่เนนความเปนเอกเทศของกระทรวง กรม กอง ไมบูรณาการในการ
แกไขปญหาระดับชาติอยางเทาทัน ตลอดท้ังขาดการบูรณาการในมิติตางๆ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา 
พรอมท้ังแผนงาน โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติเพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสทิธิภาพ นําไปสูการพัฒนา
เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยในการบริหารงานสาธารณะมีความสําคัญมากในประเทศท่ีมีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่มีบทบาทหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ มี
การบริหารงานบริการสาธารณะทองถิ่นมีลักษณะแตกตางจากการบริหารงานบริการสาธารณะของรัฐบาล
โดยทั่วไป ท้ังในดานกระบวนการและผลงาน มาตรฐานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
มาตรฐานการจัดทําบริการสาธารณะ ทําใหทองถิ่นมีความเจริญขึ้นเปนลําดับเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
เพราะกิจการบางอยางเปนเร่ืองเฉพาะทองถิ่นนั้นๆ (ปณณทัต นอขุนทด,2556:2)  

ตําบลหนองโพรงเปนพื้นที่หนึ่งในอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  มีการขยายตัวของความ
เจริญเติบโตในเขตตัวเมือง ประกอบกับการขยายตัวการเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และการเกิดขึ้นของโรงงานขนาด
ตางๆ เปนจํานวนมากอยางตอเนื่องสงผลใหพื้นที่แหงนี้สวนหนึ่งอาจจะกลายเปนพื้นที่เขตอุตสาหกรรมแทนท่ี
พื้นที่เกษตรกรรมทําใหประชาชนในพ้ืนที่บางสวนหันมาประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน  มี
ประชากรทั้งสิ้น 11,380 คน แยกเปนชาย 5,501 คนหญิง 5,843 คน ประกอบดวยหมูบาน หมู 1 บานเกาะ
เค็ด , หมู 2 บานแปลงประดู, หมู 3 บานหนองโพรง , หมู 4 บานปรือวาย , หมู 5 บานระเบาะไผ , หมู 6 บาน
โคกขวาง , หมู 7 บานโปงตาสา,หมู 8 บานเกาะมวง,หมู 9 บานปรือวายใหญ, หมู 10 บานมาบเหียง , หมู 11 
บานสามขา , หมู12 บานวังตะพาบ , หมู13 บานหนองสองตอน สภาพสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนในเขตพื้นที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากกลาวคือ ทําใหองคการบริหารสวนทองถิ่นตองไดรับ
ปญหาทางดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชน การกําหนดนโยบายการปกครอง การพัฒนา การมีผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประกอบกับ
การพัฒนาของประเทศไดทําใหทองถิ่นมีความเจริญขึ้นเปนลําดับจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงรูปแบบการ
บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยที่มีอยู ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
เปลี่ยนไป เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น เพราะกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่นนั้นๆ(ปณณทัต 
นอขุนทด,2556:2)  
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คําถามในการวิจัย 
1) การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด

ปราจีนบุรี อยูในระดับใด 
2) ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีอยูในระดับใด 
3) การบริหารจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี หรือไม 
 

วัตถุประสงค  
1) เพ่ือวิจัยถึงการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี  
2) เพื่อวิจัยถึงประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
3) เพื่อวิจัยถึงความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับประสิทธิผลของการจั ดสรรงบประมาณ

สําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง  อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัด
ปราจีนบุรี 
ขอบเขตดําเนินวิจัย 
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผูศึกษากําหนดประชากร
จากผูที่อาศัยอยูในตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  ทั้ง 13 หมูบาน จํานวน 11,380 คน 
(องคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง,2560) โดยกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  
ดานตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจิัย 
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)มีดังนี้  

1) ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได และอาชีพ 
2) การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก  ดานการวางแผน ดานบุคลากร         

ดานงบประมาณ ดานการดําเนินงาน และดานภาวะผูนํา 
ตัวแปรตาม(Dependent Variable) คือ ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ

ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี ไดแก 
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบสังคม ดานการสงเสริมการคาและการ
ทองเที่ยวดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานศิลปวัฒนธรรมดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3) ดานพื้นท่ี                                                                                                                            
   เก็บจากพื้นที่ของชุมชนตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งแบงออกเปน 13 
หมูบาน คือ หมู 1 บานเกาะเค็ด , หมู 2 บานแปลงประดู, หมู 3 บานหนองโพรง , หมู 4 บานปรือวาย , หมู 5 
บานระเบาะไผ , หมู 6 บานโคกขวาง , หมู 7 บานโปงตาสา,หมู 8 บานเกาะมวง,หมู 9 บานปรือวายใหญ,       
หมู 10 บานมาบเหียง , หมู 11 บานสามขา , หมู12 บานวังตะพาบ , หมู13 บานหนองสองตอน  
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4) ดานระยะเวลา 
   การวิจัยคร้ังนี้จะดําเนินการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช
ระยะเวลาในการศึกษา การคนควาเอกสาร ขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ การรวบรวมขอมูล การสรางเครื่องมือ
ในการวิจัย และการจัดทํารูปเลมวิจัย ตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1) ผลการศึกษาการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี นํามาใชในการกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะใหแกประชาชน
ในทองถ่ิน 

2)ระดับประสิทธิผลของการจัดสรรงบ ประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จะเปนเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
และความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะ 

3) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาความ สัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับประสิทธิผลของการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบล หนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี มาสังเคราะหกําหนดแนวทางการบริหารจัดการกับประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการใหบริการสาธารณะใหตรงตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
แนวคิดการบริหารจัดการ 
ความหมายของการบริหารจัดการ 

การบริหารหรือการจัดการ เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงานทุกระดับ โดยการบริหาร (Administration) นิยมใชในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบาย และการ
จัดการ (Management) นิยมใชในภาคธุรกิจเอกชนซ่ึงThe Encyclopedia Americana ไดขยายความวา การ
บริหารและการจัดการใชทดแทนกันได คําวา “การบริหาร” เปนการจัดการงานบริหารระดับสูง สวน “การ
จัดการ” เปนศิลปะของการประสานองคประกอบหรือปจจัยการผลิตเพื่อมุงความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการเปนความสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่องจักร สําหรับคําวา การบริหารจัดการ  

ลูเนนเบิรก และออนสเตียน (Lunenburg & Ornstein,1996) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางคํา
ดังกลาวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Management)วาการบริหารจัดการจะใหความสนใจ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดโครงสรางองคการ โดยภาพรวม ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตรจะสนใจ
การจัดการกับงานและคนงาน  

ซึ่งอาจสรุปไดวาผูที่ใชในความหมายแตกตางกัน สวนใหญจะเห็นวาคําวา การบริหารครอบคลุม
ภาพรวมขององคการในขณะที่การจัดการมุงไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุจุดหมาย และคําวา           
“การบริหาร” ในที่นี้จะใชในความหมายวา เปนความพยายามใชศาสตรและศิลปจูงใจผูที่เกี่ยวของทั้งในและ
นอกองคการใหรวมมือรวมใจดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
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แนวคิดการบริการสาธารณะ 
การใหบริการสาธารณะ ถือเปนภารกิจทางสังคมของรัฐที่จะตองจัดใหมี และใหบริการอยางทั่วถึง 

ขาราชการจึงเปนกลไกที่สําคัญที่จะนาบริการสาธารณะไปสูประชาชน ขาราชการจึงเปนตัวจักรสําคัญ ถาเปรียบ
ระบบการบริหารราชการกับการคาแลว รัฐบาลจะเปรียบเสมือนผูขายบริการซ่ึงผูที่มาขอรับบริการก็คือประชาชน
นั่นเอง ประกอบกับวันที่ 14 มีนาคม 2532 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานรัฐ พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงคที่จะปรับปรุงการบริการของรัฐที่ใหแก
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสาธารณะ และเพื่อตอบสนองความตองการโดยสวนรวมของประชาชน (ประยูร 
กาญจนดุล, 2540 : 7) 

การใหการบริการสาธารณะแกประชาชน ถือเปนภารกิจที่สําคัญของรัฐบาลและขาราชการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศไทย ซึ่งไดมีการพัฒนาท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามแนวคิดเสรีนิยม ภารกิจของรัฐ
แตเดิมมุงเนนในเร่ืองการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศเปนสําคัญ จึงตองหันมาเนนที่การ
ใหการบริการสาธารณะแกประชาชนควบคูไปดวย  

นอกจากนี้ศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ยังมีผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ ซ่ึงหากระบบ
ราชการที่รัฐควบคุมดูแลอยูไมสามารถจัดการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชนแลวระบบ
ราชการก็จะกลายเปนอุปสรรคในการพัฒนาความเจริญเติบโตของประเทศในท่ีสุด(ชูวงศ ฉายะบุตร, 2539 : 3) 
 
แนวคิดนโยบายสาธารณะและการบริการสาธารณะ 
ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

จากการศึกษาความหมายของนโยบายสาธารณะจากนักวิชาการหลายๆ ทาน ไมวาจะเปนนักวิชาการ
ตางประเทศและนักวิชาการไทย ตางมีทัศนะท่ีทั้งแตกตางและคลายคลึงกัน ดังนี้ 

เอทตัน Easton (1953 : 186) นิยามวา “นโยบายสาธารณะ” เปนการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาตามอํานาจ
หนาที่แกสังคมทั้งหมด ซ่ึงในท่ีนี้เนนเฉพาะ “การใชอํานาจหนาที่” และ “การกระทําตอสังคมทั้งหมด” แตก็
ไมไดหมายความวาทุกอยางที่รัฐบาลทําจะเปนการจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาเสมอไป 

ชารแคนสกี้ Sharkansky (1970 : 258) นิยามความหมาย ของนโยบายสาธารณะไวสั้นๆวา เปน
กิจกรรมตางๆที่รัฐบาลกระทํา ซึ่งจากคํานิยามดังกลาว Sharkansky ไดอธิบายเพิ่มเติมวากิจกรรมท่ีรัฐบาล
กระทําอันจัดเปนนโยบายสาธารณะดังกลาวไดครอบคลุมถึงเรื่องตางๆ ไดแก ประการแรก การจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชน เชน การศึกษา สวัสดิการ สาธารณะ การคมนาคมขนสง เปนตน ประการท่ีสอง การออก
กฎหมายและ การบังคับใชกฎหมายตางๆ ประการที่สาม การจัดงานฉลองเนื่องในวาระสําคัญที่เปนสัญลักษณ
ของประเทศและประการสุดทาย การควบคุมกระบวนการกําหนดนโยบายหรือการกระทําทางการเมืองอื่นๆ เชน 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเสนอรางกฎหมาย การแกไขรัฐธรรมนูญการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตและ
การตัดความสัมพันธทางการทูตกับประเทศอ่ืน เปนตน 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พนินท เครือไทย และ ชิชญาสุ ชางเรียน (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การประเมินประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดพิษณุโลก” ผล
การศึกษาดานประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ พบวา อปท. ขนาดกลาง มีจุดเดนในดานการใหบริการ
สาธารณะดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดานการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว และดานการสาธารณสุข
ในขณะที่ อปท.ขนาดเล็กเนนการใหบริการสาธารณะเฉพาะดาน (Specific Function) ไดแก ดานการจัด
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ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนาจารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ปทมา จรูญโรจน ณ อยุธยา (2557) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลการจัดทาํบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบล” ผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยดานลักษณะองคการ ดานลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะพนักงาน ดาน
นโยบาย การบริหารและการปฏิบัติ สงผลตอประสิทธิผลการจัดทําบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล 

ปรีชา สุวรรณภูมิ และคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลของ
องคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่ 1 ประเทศไทย”ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพ
และปญหาในการบริหารจัดการของ อบต. โดยรวมมีปญหาอยูในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว  (สูง
กวา 60%, P<.05) จํานวน 5 ดานจากท้ังหมด 8 ดานคือ ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ดานทรัพยากร
บุคคล ดานการวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู ดานความโปรงใส และ ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในทํานองเดียวกันพบวา ผลลัพธการบริหารจัดการ อบต. ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
ผลสําเร็จหรือประสิทธิผลการดําเนินงานประมาณรอยละ60 

คัทเตอร (Cutter,2012) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลกระทบตอทัศนคติของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะรวมกันระหวางสวนภูมิภาค พบวาผูนําทองถิ่นมีอิทธิพลตอการจัดบริการ
สาธารณะรวมกัน โดยผูนําสามารถกําหนดบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนผูพัฒนาเครือขายผานการสั่งการ
ของตน  

อินเมน (Inman,2000) ไดศึกษาเรื่อง "ประสิทธิภาพทางดานเศรษฐกิจ ของรัฐเพนซิวาเนียใน
สหรัฐอเมริกา” กลาววาประสิทธิภาพดานเศรษฐกิจไดรับการประกันงบประมาณจากหนวยงานเอกชนไมเพียงแค
ความจําเปนที่มีตอรัฐบาลเทานั้นแตยังจําเปนสําหรับในทุกชวงของป งบประมาณอีกดวยรัฐบาลตองตระหนักถึง
ตนทุนหนวยสังคม ซึ่งจากการศึกษาพบวา ดานภาษีและดานการพิจารณาของสถาบันรัฐบาลมีผลกระทบ อยางมี
นัยสําคัญตองบประมาณ การกระจายงบประมาณออกจากสวนกลางตองเปนไปในลักษณะท่ีผานการใหโดย ภาษี 
การใชจาย และการกูยืม ใหกับรัฐบาลสวนทองถิ่น 

โจฮัสซ่ัน (Johansson,2009 : 61) ไดศึกษาเร่ือง “การจัดบริการสาธารณะรวมกันในภารกิจระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) ใน British Columbia ประเทศ Canada” 
ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํามีอิทธิผลตอพนักงานสวนทองถิ่นและบุคคลอื่นๆในเครือขายการจัดบริการ
สาธารณะรวมกัน โดยมีบทบาทบนพ้ืนฐานการกําหนดกลยุทธ การกําหนดขอตกลงรวมกัน การจัดองคกร และ
การตระหนักในขีดความสามารถ รวมถึงการผนึกกําลังจากพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อนําไปสูการกําหนดโครงสราง
การจัดบริการสาธารณะรวมกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

     (Independent Variables)     (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการศึกษา 
   การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research)ดําเนินการศึกษาแบบระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research)และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quali tative research) ใช
วิธีการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม(Questionnairer)และวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview)  
แหลงที่มาของขอมูล 
การศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research)โดยดําเนินการศึกษา 2 แบบคือ 

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative research)การศึกษาขอมูลเอกสาร (documen tary 
research) เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจากตําราเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการวิจัยเชิง
สํารวจ (survey research)เปนการทําวิจัยโดยใชแบบสอบถาม 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualita tive research )การศึกษาขอมูลเอกสาร (documentary 
research)เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจากตําราเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และดําเนินการ
สัมภาษณผูนําหรือหัวหนาชุมชน หมูบานในตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 13 
หมูบาน รวมทั้งสิ้น 13 คน สัมภาษณแบบตัวตอตัว (Face- to-Face) โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 
(Semi-structured Selection Interview)โดยทําการ สัมภาษณพรอมกันกับการทําวิจัยเชิงปริมาณ 

 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
 

1) เพศ   
2) อายุ 
3) การศึกษา 
4) รายได 
5) อาชีพ 

 

ประสิทธผิลของการจัดสรรงบประมาณ 
สําหรับการใหบริการสาธารณะ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ์ 
จังหวัดปราจีนบุร ี

1) ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

2) ดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 

3) ดานการจัดระเบียบสังคม 

4) ดานการสงเสริมการคาและการทองเท่ียว 

5) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

6) ดานศิลปวัฒนธรรม 

7) ดานการพฒันาทรัพยากรมนษุย 

 

 
ที่มา : สันติ์ ศรียา (2559:6) 

การบริหารจัดการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําบลหนองโพรง 

อําเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

1) ดานการวางแผน 
2) ดานบุคลากร 
3) ดานงบประมาณ 
4) ดานการดําเนินงาน 
5) ดานภาวะผูนํา 

ที่มา: ปณณทัตน นอขุนทด(2556:23) ,ไททัศน 

มาลา(2558:65) และฐิติมา จันทรวิศิษฐ (2553) 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ(Quantitative research) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่

อาศัยอยูในตําบลหนองโพรง อําเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 11,380 คน ประกอบดวยหมูบาน หมู 1 
บานเกาะเค็ด , หมู 2 บานแปลงประดู, หมู 3 บานหนองโพรง , หมู 4 บานปรือวาย , หมู 5 บานระเบาะไผ , 
หมู 6 บานโคกขวาง , หมู 7 บานโปงตาสา,หมู 8 บานเกาะมวง,หมู 9 บานปรือวายใหญ, หมู 10 บานมาบ
เหียง , หมู 11 บานสามขา , หมู12 บานวังตะพาบ , หมู13 บานหนองสองตอน ผูศึกษาไดกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยใชหลักการของ Taro Yamane (Yamane, 1973) จากจํานวนประชากร 11,380 คน กําหนดระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualita tive research)ดําเนินการสัมภาษณผูนําชุมชน หมูบานใน
ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก ดานการวางแผน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการดําเนินงาน และดาน
ภาวะผูนํา 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบสังคม ดานการสงเสริมการคาและการทองเที่ยว ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากกรอบ
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ โดยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  

1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี  

2. กําหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตคําถามในการวิจัยใหสอดคลองกับความมุงหมาย และ
ความสําคัญของการวิจัย  

3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามฉบับราง และนําปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอง สมบูรณ เพื่อแกไขปรับปรุง 

4. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพ่ือเปนการทดสอบความเที่ยงตรง ความครอบคลุม
เนื้อหา และความถูกตอง 

5. แบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงเรียบรอยแลวจํานวน 30 ชุด นําไปทําการทดสอบ (Pre-test) กับ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะประชากร คลายกับกลุมตัวอยางจริง เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามในสวน
ของขอคําถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา(rating scale) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอ
นบาค (Alpha Coefficient’s Cronbach) 

6. หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ผานกระบวนการทดสอบเครื่องมือแลวมาสําเนาเอกสารเพื่ อ
ดําเนินการเก็บขอมูล 

7. การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ (Interviews)  
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การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติที่เหมาะสม ตาม
รูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research)โดยดําเนินการศึกษา 2 แบบคือ  
การวิเคราะหขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
 เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่(frequency) รอยละ (percentage) 
คาเฉล่ียเลขคณิต (arithmetic mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; S.D.) ดังนี้  
 1. ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาอายุ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรีทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีทําการวิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่ง ดําเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  
2. จําแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดนํามาจําแนกและจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบ  
3. วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เปนการนําขอมูลที่

ไดจากเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น 
4. นําเสนอขอมูลเปนขอความแบบบรรยาย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 
  1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนคาสถิติที่บอกถึงสัดสวนจํานวน ตอรอย     

1.2 คาเฉลี่ย/มัชฉิมเลขคณิต(Arithmetic Mean หรือ M) คือ คาคะแนนตัวหนึ่งซ่ึงเกิดจากการเอาคา
คะแนนทุกตัวมารวมกันแลวหารดวยจํานวนของคะแนนท้ังหมดใชวิเคราะหระดับประสิทธิผล 

1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) คือ คารากที่สองของผลรวมของความ
แตกตางระหวางขอมูลดิบกับคาเฉล่ียใชวิเคราะหคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง  อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับความแตกตางของประสิทธิภาพของการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี  
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สรุปผลการวิจัย 
 

การบริหารจัดการขององคกร 
ระดับความสําคัญ 

X  S.D. 
1. ดานการวางแผน 3.14 0.851 
2. ดานบุคลากร 3.66 0.788 
3. ดานงบประมาณ 3.75 0.816 

4. ดานการดําเนินงาน 3.79 0.778 

5. ดานภาวะผูนํา 3.74 0.752 

รวม 3.61 0.703 
 

การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.61) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากไดแก ดานการ
ดําเนินงาน ( X =3.79)รองลงมาคือดานงบประมาณ ( X =3.75) ดานภาวะผูนํา ( X =3.74) และ ดานบุคลากร
( X =3.66) ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลางคือ ดานการวางแผน( X =3.14) 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
ระดับความสําคัญ 

X  S.D. 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 3.74 0.833 
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 3.35 0.599 
ดานการจัดระเบียบสังคม 2.97 0.517 
ดานการสงเสริมการคาและการทองเที่ยว 3.30 0.675 
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 2.59 0.523 
ดานศิลปวัฒนธรรม 2.97 0.766 
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3.01 1.013 

รวม 3.13 0.446 
  
  การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากไดแก ดาน
โครงสรางพื้นฐาน ( X =3.74)รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ( X =3.35) ดาน
การสงเสริมการคาและการทองเที่ยว ( X =3.30) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ( X =3.01) ดานการจัด
ระเบียบสังคม ( X =2.97) ดานศิลปวัฒนธรรม ( X =2.97) และ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ              
( X =2.59) ตามลําดับ  
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบวา 1) การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง อําเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมากไดแก ดานการดําเนินงานที่มีการศึกษาวิเคราะหปจจัย
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานกอนลงมือปฏิบัติงานรองลงมาคือดา น
งบประมาณโดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานในแตละสวนมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนคือการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของและดานภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา/ผูบริหารเปน
ผูรับผิดชอบขององคกรมีหนาที่ควบคุมดูแลเพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นในองคกรและรูจักยอมรับสภาพที่ปรากฏ
ไมวาจะเปนอยางไรคือผูนําในหนวยงาน สามารถควบคุมการบริหารงาน และวิธีการบริหารจัดการเพื่อทําใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากข้ึนและดานบุคลากรเปนบุคลากรมีความรูความเขาใจในระเบียบที่เกี่ยวของในงานที่
ปฏิบัติ 2) ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานโครงสราง
พื้นฐาน ( X =3.74)รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คือดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ( X =3.35) ดานการสงเสริม
การคาและการทองเที่ยว ( X =3.30) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ( X =3.01) ดานการจัดระเบียบสังคม         
( X =2.97) ดานศิลปวัฒนธรรม ( X =2.97) และดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ( X =2.59) ตามลําดับ 

 ผลการสัมภาษณผูนําชุมชน พบวา การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนองโพรง 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ดานการวางแผน มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทําใหไดทุก
อยาง การแผนการทํางานรวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการอื่น ดานบุคลากร มีการจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง ดานงบประมาณ งบประมาณคอนขางนอย จึงมีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของ
ตนเองทําใหคลองตัวในการบริหารงาน ดานการดําเนินงาน ปฏิบัติงานตามคําสั่งมีความชัดเจน คลอบคลุม 
อํานาจหนาท่ีตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มข้ึนหรือถายโอนมีคําส่ังแบง
งานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น ดานภาวะผูนํา ผูนําผูบริหารสนับสนุนแนวคิดและกําหนด 
นโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
  ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ดานโครงสรางพื้นฐานปญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อ
การเกษตรและถนนชํารุด มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางอางเก็บน้ํา แหลงกักเก็บน้ําจืด และซอมแซมถนนท่ี
เปนหลุมเปนบอดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพดานการศึกษา ปญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือคายใชจายในการดํารงชีวิตประจําวันในจัดสรรงบประมาณกองทุนหมูบานเพื่อเรง
ดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินและเงินลงทุนเพื่อการเกษตรของชุมชนหมูบาน โดยผูนําชุมชนเปนผูจัดเก็บและ
ดําเนินการตามขั้นตอนและงบประมาณ ดานการจัดระเบียบสังคม มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการ
ปองกัน และปราบปราม โดยจัดอบรมอาสาสมัครเฝาระวัง และแจงขอมูลผูพบเห็นตอผูนําชุมชน ดานการ
สงเสริมการคาและการทองเท่ียว มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ดําเนินโครงการจําหนายสินคาโอทอ
ปของชุมชน สินคาแนะนําของชุมชน ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ปองกัน และมาตรการปองกันมิโรงงานการลักลอบปลอยของเสียจากโรงงาน ดําเนินการจัดฝกกอบรม
อาสาสมัคร ดานศิลปวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณจัดสรางศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนอง
โพรง ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดสรรงบประมาณ ดําเนินโครงการออกเยี่ยมประชาชนในหมูบานและ
มอบเบี้ยยังชีพคนชราและผูพิการ โครงการสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน โครงการออกเยี่ยมประชาชนใน
หมูบานและมอบเบี้ยยังชีพคนชราและผูพิการ  
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ขอเสนอแนะ 
1) การจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนอง

โพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีควรเรงดําเนินการแกไขปญหาเรงดวนของชุมชนในดานโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก ปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาถนนชํารุด  

2) การจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลหนอง
โพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ควรเรงแกไขปญหาหนี้สินครัวเรือน โดยมุงเนนประชาชนภาคเกษตร
ที่ยังมีหนี้สินจํานวนมาก โดยปญหาดังกลาวสงผลตอปญหาสุขภาพ และความปลอดภัยของชุมชน 
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คุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
 
QUALITY  OF  FINANCIAL SERVICE IN  HER MAJESTY QUEEN  SIRIKIT 
HOSPITAL.
 
ผูวิจัย    นัทรรินทร  ฉายัษเฐียร 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 
    ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  แบบสํารวจ
ความคิดเห็น(Survey Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ ที่มีจํานวนบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งส้ินจํานวน 1,835 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ที่มา : กองการเจาหนาที่ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ )ที่เขามาใชบริการ ในกองการเงิน ชวงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 (ในวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560) โดยทราบไดจํานวนประชากร ที่มีอยูแนนอนนั้น จึงไดทํา
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและนํามาคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจะไดใชสูตรในการหาขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดความเชื่อมั่น 95% กําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5 
% หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เครื่องมือใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง มากกวา 2 
กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 มีอายุผูที่มีอายุ 31-40 ป จํานวน 149 
คน คิดเปนรอยละ 37.30 มีสถานภาพโสด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 มีอัตราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 
48.00 มีตําแหนงงานพนักงาน จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 มีระยะเวลาในการทํางานชวง 11 -20 ป 
จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

ผลจากการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกอง
การเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.29 และ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เทากับ 0.146 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการเปนมืออาชีพและการมี
ทักษะของผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.47 รองลงมา คือ ดานการเขาพบอยางงายและมีความยืดหยุนในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.33 รองลงมา คือ ดานความไววางใจและความเชื่อถือได มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.31 
รองลงมา คือ ดานการแกไขสถานการณใหสูภาวะปกติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.26 รองลงมา คือ ดานทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.25 และดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.13  
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ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โดยสถิติที่นํามาใชในการ
เปรียบเทียบนั้นไดแก Independent Sample t–test และ การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
พบวาในอายุ และอัตราเงินเดือน ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่แตกตาง และในเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ
ระยะเวลาในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ ที่ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : คุณภาพ, การใหบริการ, กองการเงิน 
 
Abstract

A study of the quality of services provided by the Financial Division at Queen 
Sirikit Hospital. Objective To study the quality of services provided by the Financial 
Division in Her Majesty Queen Sirikit Hospital. Survey Research The population used in 
this study was the staff of Queen Sirikit Hospital. The current number of personnel. A total 
of 1,835 people (as of June 30, 2560 Source: Staff Division Of the Queen Sirikit Hospital ) 
Who entered the financial services in September 2017 (on September 1 - 30, 2560). There 
are certainly. The size of the sample was determined and the size of the sample was used to 
determine the size of the sample. The Taro Yamane formula defined the 95% confidence 
interval. Not more than 5% or at the significance level of 0.05. The instrument used for data 
collection was a questionnaire. Statistics used for data analysis were Independent Sample t-
test And the difference test. One-way Analysis of Variance The results of the study 
revealed that 212 respondents were male, 53.00% were old. Of the 149 respondents, 
37.30% had 188 or 47.00% of the total. There were 188 graduates with 47.00% of them
having a bachelor degree. 20,001-30,000 baht, 192 persons or 48.00%. There are 171 
employees, representing 42.80%. There are 200 employees working in the period of 11-20
years or 50.00%.

The results of the study of mean and standard deviation of the service quality 
evaluation of the Financial Division in Queen Sirikit Hospital were 4.29 and standard 
deviation. 0.146. The highest mean of professional and service skills was 4.47. The ease of 
access and flexibility of services were 4.33, followed by trust and reliability of 4.31, 
followed by corrective measures to normal conditions. The average was 4.26, followed by 
the attitudes and behaviors of the service providers with an average of 4.25 and reputation 
and reliability were 4.13.

The results of the study compared the difference in mean and standard deviation of 
the quality assessment of the financial services in the Queen Sirikit Hospital. The statistics 
used for the comparison were Independent Sample t-test and T-test. The difference between 
the mean of the sample groups was more than two groups using One-way Analysis of 
Variance. Find out in age and salary scale. different The quality of services provided by 
financial divisions in Queen Sirikit Hospital was different in terms of gender, status, 
education level, job title and working time. different The quality of services provided by the 
Financial Division in Queen Sirikit Hospital Not different

Keywords : Quality, Service, Financial Division
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บทนํา 
ปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงทุกสิ่ง ทุกอยางตางๆ ของโลก ทําใหทุกหนวยงาน ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตองมีการกาวไปสูความเปนสากล (Internationalization) การปฏิรูป ระบบราชการเปนงานสําคัญของ
ประเทศ ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดใหความสนใจและดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ภาวะปจจุบันที่ประเทศที่กําลังพัฒนา สูความเปนสากล การปฏิรูประบบราชการ นับเปนภารกิจที่รัฐบาลตอง
ดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน โดยที่การปฏิรูประบบราชการ (ยุวดี ใจซื่อตรง,2550:1) 

เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการติดตอสื่อสาร โทรคมนาคมเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วเปนทวีคูณ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี กอใหเกิดการพัฒนาใหมๆ ในหลายดาน ทั้งในและนอก
ประเทศ ทําใหเกิดการประเมินในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) มีการแขงขันการใหบริการ จึงเปนส่ิงที่
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การใหบริการ จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองสามารถแขงขันในระดับโลกได มิฉะนั้น จะถูกจัดอยูใน
ระดับบริการที่ดอยคุณภาพ  

งานบริการ คือ หัวใจและเปนที่สิ่งสําคัญในงานดานตางๆ เพราะการบริการ คือ การใหความชวยเหลือ
หรือการดําเนินการ ที่เปนประโยชนตอผูอื่น ไมมีการดําเนินงานใดๆ ที่ปราศจาก การบริการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนการบริการในภาครัฐนั้น จะมุงถึงผลที่จะเกิดตอประชาชนถือเปนการบริการสาธารณะ โดยวัตถุประสงค
เพื่อตองการใหประชาชนเกิดความสุขในการไดรับบริการ แตเนื่องจากการปฏิบัติงาน ดานบริการเปนงานท่ีซับซอน 
ละเอียดออนและยังมีบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวของกัน เปนจํานวนมาก ท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ดวยผูรับบริการ 
ตางก็มีความตองการใหเร่ืองของตนเองนั้น สําเร็จเรียบรอยโดยรวดเร็ว จึงเกิดความกดดันใหผูใหบริการ มีความเรง
รีบในการใหบริการ นําไปสูโอกาส ที่จะเกิดความผิดพลาดไมสมบูรณความรูสึกไมพอใจ ความเขาใจผิดและเกิดสิ่งที่
ไมพึงประสงคตางๆ ไดงาย (สมชาติ โตรักษา, 2541:70) 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูในกองการเงิน ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ ในการพัฒนา ระบบการใหบริการ จึงสนใจที่จะศึกษา ในเรื่องของความ
พึงพอใจ ในการใหบริการ กองการเงิน ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ไดมาเปน
แนวทาง ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ การใหบริการของเจาหนาที่ ใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ใหผูที่เขามารับ
บริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการใหบริการของกองการเงิน ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
3. เพ่ือใชเปนแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการของกองการเงินใหบริการสูมาตรฐานสากล 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตองการศึกษาคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุมบุคลากรใน

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ที่มีจํานวนบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,835 คน (ขอมูล ณ วันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560ท่ีมา : กองการเจาหนาที่ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ) ที่เขามาใชบริการ ใน
กองการเงินชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (ในวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560) โดยทราบไดจํานวนประชากร ที่มีอยู
แนนอนนั้น จึงไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางและนํามาคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจะไดใชสูตรใน
การหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดความเชื่อมั่น 95% กําหนด
ความผิดพลาดไมเกิน 5 % หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผูวิจัยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ผูวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปท่ีเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชในการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับ

ลักษณะ ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือนตําแหนงงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 

สวนที่ 2 การสอบถามในความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ ประกอบดวยคําถามที่
เกี่ยวของกับคุณภาพการใหบริการ การเปนมืออาชีพและการมีทักษะของผูใหบริการ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู
ใหบริการ การเขาพบอยางงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ ความไววางใจและความเชื่อถือได การแกไข
สถานการณใหสูภาวะปกติ ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ 

สวนที่ 3 การตอบถาม แบบปลายเปดที่ไดเปดโอกาสใหกับผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อัตราเงินเดือน 
6. ตําแหนงงาน 
7. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

คุณภาพการใหบริการของกรอนรูส Gronroos, 1984 
1. การเปนมืออาชีพและการมีทกัษะของผูใหบริการ 
2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ 
3. การเขาพบอยางงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ 
4. ความไววางใจและความเชื่อถือได 
5. การแกไขสถานการณใหสูภาวะปกต ิ
6. ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ 
(อางถึงในโกมล ปานแจม, 2552:16 ) 
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3. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ การวิเคราะห
ขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลและกําหนดการวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบในความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ การ
ทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สามารถสรุป

ผลไดดังนี้ 
ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 มีอายุ

ผูที่มีอายุ 31-40 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.30 มีสถานภาพโสด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 มีอัตราเงินเดือน 20,001 -30,000 บาท 
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 มีตําแหนงงานพนักงาน จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 มีระยะเวลา
ในการทํางานชวง 11-20 ป จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

ผลจากการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกอง
การเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 4.29 และ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เทากับ 0.146 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการเปนมืออาชีพและการมี
ทักษะของผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.47 รองลงมา คือ ดานการเขาพบอยางงายและมีความยืดหยุนในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.33 รองลงมา คือ ดานความไววางใจและความเชื่อถือได มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.31 
รองลงมา คือ ดานการแกไขสถานการณใหสูภาวะปกติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.26 รองลงมา คือ ดานทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.25 และดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.13  

ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  โดยสถิติที่นํามาใชในการ
เปรียบเทียบนั้นไดแก Independent Sample t–test และ การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
พบวาในอายุ และอัตราเงินเดือน ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่แตกตาง และในเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ
ระยะเวลาในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ ที่ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ดานขอมูลทั่วไป เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามไดศึกษาและผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00 มีอายุ 31-40 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.30 มี
สถานภาพโสด จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 188 คน คิดเปนรอย
ละ 47.00 มีอัตราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 มีตําแหนงงานพนักงาน 
จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.80 มีระยะเวลาในการทํางานชวง 11-20 ป จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 
50.00 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ แสวงศรี (2556:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวาประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.1 และสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล รอยพวง (2552:บทคัดยอ) ศึกษา
ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค จังหวัดกาฬสินธุ. ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-39 ป คิดเปนรอยละ 44.60 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000-
20,000 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของจิรวรรณ เนตรภักดี (2555:บทคัดยอ) ทําการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการดานการจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่นในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา. ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 70.90 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของรวงทอง วงศหงษ (2552:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการ
งานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี ใจซ่ือตรง (2550:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของกองการเงินและบัญชีของขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมชลประทาน ผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงพนักงาน คิดเปนรอยละ 39.62 และมีระยะในการทํางาน 11 ป ขึ้นไป  
 ในภาพรวม ระดับการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการเปนมืออาชีพและการมีทักษะของผู
ใหบริการ มีคา Mean เทากับ 4.47 และคา Std เทากับ 0.371 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจิรวรรณ เนตรภักดี 
(2555:บทคัดยอ) ทําการศึกษาระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานการจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่นในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา. ผลการศึกษาพบวาประชาชนที่อยูในขาย
เสียภาษีมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานการจัดเก็บภาษีอากรทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกุด
โบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ขอมูลเก่ียวกับระดับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกอง
การเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

จําแนกตามเพศ พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของ
กองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จําแนกเพศ ในภาพรวมทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวา ทั้ง
ในเพศชายและเพศหญิง มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ ท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรวงทอง วงศหงษ 
(2552:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผลการเปรียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชบริการงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จําแนกตาม
เพศ พบวาในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
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จําแนกตามอายุ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกอง
การเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จําแนกอายุ ในภาพรวมทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาชวง
อายุที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่
แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ท่ีนอยกวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแสวง ดาวเรือง (2552:บทคัดยอ) 
ศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการของสํานักงานที่ดิน กรณีศึกษา :ฝายรังวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรที่ใชในการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจตอ
บุคลากรที่ใหบริการ จําแนกตามอายุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จําแนกตามสถานภาพ พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินคุณภาพในการใหบริการ
ของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จําแนกสถานภาพ ในภาพรวมทดสอบโดยใชคาสถิติ 
ANOVA พบวาสถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่นอยกวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสงคราม 
สมุทรหลา (2552:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ผลการเปรียบเทียบพบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานงานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ จําแนกตามสถานภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จําแนกระดับการศึกษา ในภาพรวมทดสอบโดยใช
คาสถิติ ANOVA พบวาระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของสงคราม สมุทรหลา (2552:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการดานงานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ผลการเปรียบเทียบพบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดาน
งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ จําแนกตามระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

จําแนกตามอัตราเงินเดือน พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จําแนกอัตราเงินเดือน ในภาพรวมทดสอบโดยใช
คาสถิติ ANOVA พบวาอัตราเงินเดือน ท่ีแตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่นอยกวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
แสวง ดาวเรือง (2552:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการของสํานักงานที่ดิน กรณีศึกษา:ฝายรังวัด 
สํานักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรที่ใชในการวิจัยพบวาระดับ
ความพึงพอใจตอบุคลากรที่ใหบริการ จําแนกตามรายได มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จําแนกตามตําแหนงงาน พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินคุณภาพในการ
ใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  จําแนกตําแหนงงาน ในภาพรวมทดสอบโดยใช
คาสถิติ ANOVA พบวาในตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของสงคราม สมุทรหลา (2552:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานงานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ผลการเปรียบเทียบพบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานงาน
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ จําแนกตามรายได ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน พบวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินคุณภาพใน
การใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  จําแนกระยะเวลาในการทํางาน ในภาพรวม
ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาระยะเวลาในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีการประเมินคุณภาพในการใหบริการ
ของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี ใจซ่ือตรง (2550:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการของกองการเงิน
และบัญชีของขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมชลประทาน ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของกองการเงินและบัญชีของขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมชลประทาน จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
จากการไดศึกษาในเรื่องการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับการประเมินอยูในระดับมาก นั่นถือเปนผลงานที่ดี แต
องคกรก็ควรจะพัฒนาใหดีขึ้นไปถึงในระดับมากท่ีสุด 

1. ดานการเปนมืออาชีพและการมีทักษะของผูใหบริการ  พบวาพบวาคาเฉลี ่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยู
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูใหบริการไดรับการอบรมและพัฒนาในงาน อยางสม่ําเสมอ มี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.78 ซ่ึงหมายถึง บุคลากรมีความตองการในการพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ นับวาเปนเรื่องที่ดี
สําหรับองคกร หัวหนางานหรือผูบริหารองคกรควรใหการสนับสนุนทั้งงบประมาณดานรายจายและเวลา เมื่อ
พนักงานมีการพัฒนาที่ดี องคกรก็จะมีการพัฒนาตามขึ้นไปดวย  

2. ดานการเปนมืออาชีพและการมีทักษะของผูใหบริการ พบวาพบวาคาเฉลี ่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยู
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูใหบริการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการใหบริการ มีค าเฉลี่ย 
เทากับ 4.17 ซ่ึงหมายถึง ระบบของการทํางานหรือการใหบริการ ยังไมมีความทันสมัย เนื่องจากเปนองคกรของ
รัฐ การจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด จึงควรจัดสรรและนํามาใชประโยชนใหคุมคาหรือนํามาใชในสิ่งที่มี
ความจําเปนมากเปนลําดับตนๆ กอน จึงทําใหการนํา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆ มาใชเปนลําดับที่รองลงมา 
ผูบริหารจึงควรของบประมาณเพ่ิมเติม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาในดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นดวย  

3. ดานทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูใหบริการมีความกระตือรือรนและเต็มใจในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 
ซึ่งหมายถึง พนักงานในองคกรมีใจรักในการบริการ โดยองคกรเปนลักษณะของการใหบริการดานการดู แลรักษา 
การพยาบาล การชวยชีวิต ทุกอยางตองเรงใหทันกับเวลา และการตัดสินใจที่มีความถูกตองแมนยํา พนักงานใน
องคกรบุคลิกในการใหบริการแบบเดียวกัน มีใจรักและกระตือรือรนในการใหบริการ แตอยางไรก็ดีผูบริหารควร
จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการใหบริการตามความคิดเห็นของผูใชบริการอยางสม่ําเสมอดวย  

4. ดานทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูใหบริการดูแลและเอาใจใสผูรับบริการเปนอยางดี  มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.20 ซึ่ง
หมายถึง ในการใหบริการสําหรับผูใชบริการบางคน อาจมีความรูสึกถึงการดูแลเอาใจใสที่นอยลง เมื่อเทียบกับ
ผูใชบริการคนอ่ืน นั่นอาจเปนเพราะองคกรลักษณะของสถานพยาบาล การดูแลรักษา อาจจะให ใหคิวกับผูที่มี
อาการหนักและเส่ียงกอน จึงทําใหวิธีการในการใหบริการ พนักงานที่ใหบริการอาจมองไปที่ลําดับความสําคัญ
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หรือความเสี่ยงกอน ลําดับคิว แตในกรณีที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ลําดับของคิวก็จะถูกนํามาใชเปนปกติ 
พนักงานผูใหบริการจึงควรชี้แจงและอธิบายความจําเปน ในกรณีที่มีการใหความสําคัญหรือใหบริการลัดคิวหรือ
ระบบอื่นๆ ที่ไมเปนไปตามขั้นตอนใหกับผูใชบริการทุกครั้ง  

5. ดานการเขาพบอยางงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ  พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยู
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูใหบริการจัดใหมีระบบเอกสารและแบบฟอรมที่เขาใจงาย  มี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.45 ซึ่งหมายถึง พนักงานไดจัดทาํเอกสารหรือขั้นตอนในการเขาใชบริการท่ีไมยุงยาก ซับซอน 
ชัดเจนและเขาใจงาย ซึ่งถือเปนการบริหารจัดการที่ดี เมื่อผูใชบริการมีความเขาใจในขั้นตอนหรือเอกสาร จะ
ชวยใหพนักงานผูใหบริการมีความงายและรวดเร็วในการใหบริการ สวนผูใชบริการก็จะมีความพึงพอใจที่ไดรับ
การตอบสนองในสิ่งที่ตนตองการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเขาใจงาย แตระบบทุกอยางควรมีการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาข้ึนอยูตลอดเวลา  

6. ดานการเขาพบอยางงายและมีความยืดหยุนในการใหบริการ  พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยู
ในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูใหบริการมีความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา  มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.21 ซ่ึงหมายถึง ในการบริการผูใชบริการอาจมีความตองการสอบถามหรือคําชี้แจง คําอธิ บาย ในสิ่งที่
ตองการรู แตพนักงานอาจมีไมเพียงพอที่จะใหบริการไดทันทีหรืออาจตองรอคิวในการขอคําอธิบาย เนื่องจาก
เปนองคกรของรัฐ ผูใชบริการมักจะมีมากกวาผูใหบริการหลายเทาตัวมาก จึงทําใหในบางชวงเวลาการบริการ
อาจมีความลาชา ผูบริหารจึงควรจัดใหมีการกระจายการใหบริการ เชน ชวงเวลาพักเที่ยงอาจจะเปดใหบริการ
ดวย โดยจัดคิวพนักงานสับเปลี่ยนเวลาพักกลางวันหรือขยายระยะเวลาในการทํางานในบางชวง อาจจะให
พนักงานทํางานลวงเวลา ในชวงสัปดาหปลายเดือน และดานหนาหองควรมีคําอธิบายขั้นตอนในการเขาใช
บริการ อธิบายวิธีการกรอกขอมูลและเตรียมเอกสารที่ตองใชหรืออธิบายคําจํากัดความในบางเรื่องไว เพื่อลด
เวลาของพนักงานที่ตองใชไปกับการใหขอมูลดังกลาวและยังชวยลดภาระของพนักงานในการชี้แจงข้ันตอนหรือ
การตรวจสอบเอกสารท่ีจะมีความผิดพลาดที่นอยลง  

7. ดานความไววางใจและความเชื่อถือได พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
คุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูใหบริการมีการใหบริการ โดยเรียงตามลําดับกอน -หลัง มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.37 ซึ่ง
หมายถึง ในการใหบริการทั้งทางดานเอกสาร งานเบิกจายตางๆ ผูใหบริการมีการจัดลําดับในการใหบริการที่ดี
และผูใชบริการมีความพึงพอใจ มีคําชี ้แจงถึงขั้นตอนในการใหบริการ รอบระยะเวลาของทางเดินเอกสาร 
เอกสารที่ตองใชเปนหลักและเอกสารที่ตองแนบเพ่ิมเติมในกรณีตางๆ เมื่อมีขอสงสัยพนักงานทุกคนสามารถให
คําอธิบายไดอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว พนักงานจึงควรรักษามาตรฐานท่ีดีนี้ไวและปรับพัฒนา
ใหดีขึ้นอีกตอไปเรื่อยๆ  

8. ดานความไววางใจและความเชื่อถือได พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
คุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูใหบริการสามารถใหบริการไดตามระยะเวลาที่กําหนด  มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.25 ซึ่ง
หมายถึง ในบางชวงเวลาที่มีผูใชบริการที่มาพรอมกับเปนจํานวนมาก การกําหนดระยะเวลาในการใหบริการ
อาจคลาดเคลื่อนไปจากที่กําหนดไว โดยเฉพาะในชวงสัปดาหสุดทายใกลสิ้นเดือน ผูใชบริการจะเขายื่นเอกสาร
การขอเบิกประจําเดือนพรอมๆ กัน จึงทําใหชวงระยะเวลาดังกลาวจะมีการดําเนินการเบิกจายที่ลาชาลงกวา ท่ี
กําหนด ทําใหผู ใชบริการมีความพึงพอใจในขอนี้นอยกวาขออื่นๆ ในดานเดียวกัน ดังนั้น ในสวนงานของผู
ใหบริการควรมีการจัดวางระบบใหม ควรมีการใหทํางานลวงเวลาในสัปดาหสิ้นเดือนและตนเดือนและควรมีการ
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ประชาสัมพันธถึงชวงเวลาที่ชัดเจน ในการใหบริการในชวงระยะ เวลาดังกลาว โดยเมื่อมีการชี้แจงจากผู
ใหบริการท่ีชัดเจนแลว ผูใชบริการจะมีความคาดหวังถึงความรวดเร็วที่ลดลงและเขาใจระบบในการใหบริการ
มากขึ้น แรงปะทะหรือกดดันของทั้งสองฝายก็จะลดลง แตจะมีความเขาใจซึ่งกันและกันเขามาแทนที  

9. ดานการแกไขสถานการณใหสูภาวะปกติ พบวาคาเฉลี ่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูใหบริการสามารถแกไขขอมูล เมื่อเกิดขอผิดพลาดได มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.38 ซึ่ง
หมายถึง พนักงานผูใหบริการทุกคนมีความเขาใจถึงระบบ ขั้นตอนและการทํางานของแผนกเปนอยางดี 
สามารถรับงานแทนกันได สับเปล่ียนงานหรือทํางานแทนกันได ซึ่งในขอนี้ถือเปนสิ่งที่ดี ซึ่งในบางองคกรยังไม
สามารถทําได บางองคกรงานอยูติดกับคน คือ ทํางานดานนี้อยูคนเดียว รูและเขาใจคนเดียว คนอื่นไมสามารถ
ทําแทนได เม่ือพนักงานคนนี้เจ็บปวย ลา ขาดงานหรือลาออก ทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานตอไดในทันที 
ตองใหพนักงานใหมเขามาทําความเขาใจเรียนรูงาน เสียเวลา งบประมาณ คาใชจาย งานเกิดชะงัก ติดขัดและ
อาจกระทบถึงงานในสวนอื่นๆ อีกดวย ฉะนั้น ผูบริหารองคกรที่ดีควรมีการใหพนักงานในองคกรทุกคนเรียนรู
งานของกันและกัน สามารถทําแทนกันไดเมื่อพนักงานอีกคนไมอยูหรือถาพนักงานลาออก พนักงานคนอื่นก็
สามารถเขามาดําเนินงานตอไดทันทีและสามารถทํางานแทนไดอยางถูกตอง  

10. ดานการแกไขสถานการณใหสูภาวะปกติ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  อยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูใหบริการ มีวิธีแกไขปญหา กรณีระบบคอมพิวเตอรขัดของ มีคาเฉ ลี่ย เทากับ 
4.14 ซึ่งหมายถึง เมื่อระบบคอมพิวเตอรขัดของ ก็จะไมสามารถแกไขไดในทันที เนื่องจากการเบิกจายจะตอง
ทํางานผานระบบคอมพิวเตอรและใชโปรแกรมของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง ซ่ึงเปนระเบียบและขอกําหนดในการ
เบิกจายเงินของภาครัฐทั้งหมด ในกรณีที่ระบบภาครัฐลมหรือมีปญหาจากระบบ พนักงานจะไมสามารถแกไขได
เอง ซ่ึงกรณีดังกลาวจะเปนเหมือนกันทั่วประเทศ หรือกรณีเอกสารเกิดความผิดพลาดจะตองทําการยกเลิกผาน
ระบบ ในบางขั้นตอนจะตองใหผูมีอํานาจหรือเจาหนาที่ที่ดูแลโปรแกรมเปนผูยกเลิก จึงอาจตองใชระยะเวลาใน
การติดตอขอทํารายการดังกลาว ถาเกิดจากสาเหตุดังกลาวมาขางตน ผูใหบริการควรอธิบายวิธีและขั้นตอนใน
การดําเนินการอยางชัดเจน ดวยความสุภาพและเปนมิตร เพื่อลดอารมณของผูใชบริการที่มีความคาดหวังใน
ความสําเร็จของงาน แตถาเกิดจากปญหาที ่ตัวเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานหรือสา ยสัญญาณระบบ
อินเทอรเน็ต ในสวนนี้สามารถแกไขไดเอง ผูบริหารองคกรควรมีพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในดานนี้อยูใน
แผนกหรือองคกรจะตองมีผูรับผิดชอบดูแลทางดานนี้โดยตรง และมีศักยภาพความพรอมในการแกไขปญหาได
อยางทันทวงที และในกรณีที่จะมีเหตุขัดของเกิดขึ้น พนักงานควรมีคําอธิบายชี้แจงใหผูใชบริการอยางชัดเจน 
ซึ่งอาจจะระบุระยะเวลาในการดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการรอรับบริการ  

11. ดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
คุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูใหบริการมีความรูและความเชี่ยวชาญในงานท้ังหมด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ซึ่งหมายถึง 
พนักงานทุกคนสามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการ หรือสามารถทํางานใหบริการ แทนกันได โดยไมตองรอ
พนักงานที่ทํางานในดานนี้ประจํา ซึ่งพนักงานแตละคนเองก็มีความเต็มใจในการใหบริการกับผูมาใชบริการ ไม
เลือกวาจะเปนงานของพนักงานคนอ่ืน สามารถใหบริการแทนกันไดและยังสามารถใหบริการจนผูมาใชบริการ
เกิดความพึงพอใจได ซึ่งในการทํางานในลักษณะนี้มีเกิดขึ้นในองคกรไมมากนัก องคกรไหนถามีพนักงานและ
การทํางานในลักษณะนี้ได ถือเปนความภาคภูมิใจของผูบริหารองคกรและยังเปนเครื่องบงชี้ถึงความสําเร็จใน
การบริหารจัดการองคกรอีกดวย 
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12. ดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน
คุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูใหบริการ มีบุคลิกภาพที่ดีและเต็มใจใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ซึ่งหมายถึง ใน
การใหบริการในบางชวงเวลาที่งานเยอะจนไมสามารถทําไดทัน ปกติควรทํางานเพียงวันละ 8 ชั่วโมง แตในบาง
ชวงพนักงานจะตองทํางานลวงเวลารางกายจึงอาจเกิดความเหนื่อยหลา สงผลใหอารมณ พฤติกรรมและความ
พรอมในการใหบริการ มีไมเพียงพอ การแสดงออกจึงอาจไมเปนที่ประทับใจหรือเปนไปตามความคาดหวังของผู
ที่มาใชบริการ อีกทั้ง เมื่อทํางานเยอะจนอาจไมมีเวลาดูแลตัวเอง บุคลิกภาพหรือการดูแลตนเองในชวงนั้น อาจ
ลดลง เพราะเกิดจากความเครียดและความเหนื่อยหลาจากการทํางาน ซึ่งเหตุการณนี้จะเกิดเพียงในบางชวง
ระยะเวลาท่ีมีงานเยอะเทานั้น ผูบริหาร จึงควรหาแนวทางการแกไข โดยเริ่มตนจากการสรางความผอนคลาย
ใหกับพนักงานแทนความกดดัน ควรปรับทัศนคติใหพนักงานทํางานแขงกับเวลาอยางมีความสุข สรางมุมองดาน
ดีในชวงเวลาที่งานเรงรีบ ยังมีความชวยเหลือกัน การดูแลซึ่งกันและกัน ความรวมมือสามัคคี ในพนักงานแผนก
เดียวกัน เมื่อสะทอนใหเห็นถึงขอดี ทุกคนจะมีความสุขในการทํางานและเกิดความรักใครสามัคคีในองคกรเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. เนื่องจากในครั้งนี้ศึกษาในการประเมินคุณภาพในการใหบริการของกองการเงินในโรงพยาบาลสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ ในความคิดเห็นของบุคลากรที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เพียงเทานั้น 
ครั้งหนาจึงควรศึกษาความคิดเห็นของกลุมบุคลภายนอกที่เขามาใชบริการ เพื่อใหไดมุมมองหรือความคิดเห็นที่
แตกตางกัน 

2. ในการศึกษาคร้ังถัดไปควรนําทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการใหบริการ ในดานหรือมุมมอง
อื่นๆ มาใชในการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหไดขอสรุปในผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการที่ครอบคลุม และ
นําไปสูแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการตอไป 
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ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวย
ระบบคอมพิวเตอร  (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตอําเภอหนองเรือ                    
จังหวัดขอนแกน 
 
The local administration employees’ opinions of local government (e-LAAS) Inventory 
accounting system In Nong Ruea district, Khon Kaen Province. 
 
ผูวิจัย บังอร  หม่ืนพหล 

สาขาวชิาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย เยาวกุล เกียรติสุนทร 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวย

ระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน                
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการ
บันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการ
บันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานภายใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน จํานวน 260 คน ศึกษาจากกลุมประชากร
ทั้งหมดเคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึก
บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานระบบบัญชี คาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา
ดานระบบงบประมาณ คาเฉลี่ย 4.10 ดานการบริหารระบบ คาเฉลี่ย 4.08 ดานระบบขอมูลรายรับ คาเฉลี่ย 3.99 
และดานระบบขอมูลรายจาย คาเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับ สําหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่
มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ และอายุ มีความคิดแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆไมมีความแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : พนักงานสวนทองถิ่น,การบริหารงานคลัง,ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น.  
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Abstract 
The research on The local administration employees , opinions of local government 

(e-LAAS) Inventory accounting system with a system In Nong Ruea district, Khon Kaen 
Province. The purpose are 1) to study the opinions of local authorities to the management 
issues on the trail with the computer system of local government (e- LAAS) In Nong Ruea 
district, Khon Kaen Province 2) to compare the opinions of local staff on administrative 
issues on the accounting system with the computer system of local government (e-LAAS) 
In Nong Ruea district, Khon Kaen Province, classified by personal factors, classified by 
personal factors. The population used in this research. Staff local operations within the 
organization In Nong Ruea district, Khon Kaen Province, 260 people of the entire 
population used to gather the statistics used to analyze data were frequency, percentage, 
average, standard deviation. 

The study found that the opinions of local staff to the warehouse management 
system with the accounting system of local government (e-LAAS) In Nong Ruea district, 
Khon Kaen Province were at a high level. And an average of 3.99 The information system 
costs an average 3.97, respectively, for comparison, a review of local government on the 
management of the treasury on the system recorded by the computer system of local 
government (e-LAAS) In Nong Ruea district, Khon Kaen Province by. personal factors that 
gender and age were thinking different, statistically significant at the 0.05 level on the other 
side no different. 

Keyword : Local staff, warehouse management, computerized accounting system of 
local government.

บทนํา 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2553:3-10) โดยสวนงานพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่นไดมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล โดยไดนําเทคโนโลยีมาใชในการบันทึกบัญชี และการจัด
รายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร เพื่อชวยการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไดเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอใหสํานักบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จัดสรรเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ใหกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อดําเนิน “โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองโครงการใชเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ มีมติเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2546 เห็นชอบใหจัดสรร
เงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ในวงเงิน 91.46 ลานบาทเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน “โครงการ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”หรือ (Electronic Local Administrative Accounting 
System : e – LAAS) ซึ่งประกอบดวย งานดานซอฟตแวรระบบบัญชีและฮารดแวรเพื่อรองรับระบบ โดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดใหทางหนวยงานสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ( TU-
RAC) เขียนโปรแกรมระบบงานดังกลาวในวงเงิน 50 ลานบาท (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น.2551) ซ่ึงลักษณะ
ของโปรแกรมเปนลักษณะ Web Based Application คือผูใชงานสามารถทําธุรกรรมผานระบบ Online จาก
หนวยงานตนสังกัดผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตตามสิทธิสวนงานท่ีรับผิดชอบภายใตระบบความปลอดภัยสูงจาก
สวนกลางซึ่งขอมูลที่ปอนเขาไปสงไปยังสวนกลางหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สามารถมองเห็นขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดหมดทั่วประเทศ ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะไมสามารถ
มองเห็นขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนได แตสามารถมองภาพรวมขององคกรไดโดยมีหัวหนาสวนการ
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คลัง เปนผูที่ควบคุม แกไข ขอมูลทั้งหมดขององคกรและมีลักษณะการทํางานของระบบประกอบดวย 5 ระบบ คือ 
ระบบงบประมาณ ระบบขอมูลรายรับ ระบบขอมูลรายจาย ระบบบัญชีและระบบรายงานผูบริหาร โดยการใชงาน
ของระบบจะมีคูมือแนะนําการใชงาน ในสวนของการชวยเหลือจะมีศูนยกลางอยูที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งประเทศไดใชระบบดังกลาวแลว จะชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดสะดวกลดการ
ทํางานท่ีซ้ําซอน สามารถใหขอมูลผูบริหารไดอยางรวดเร็วเปนปจจุบัน กอใหเกิดการควบคุมภายในที่ดี อีกทั้งระบบ
ดังกลาวสามารถรองรับการปฏิบัติงานสําหรับทุกโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบระบบบัญชีใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แตในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไมสามารถใชงานในระบบไดอยางเต็มรูปแบบ ประสบปญหาหลายอยางที่จะตอง
ดําเนินการแกไข เชน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายยังทําในรูปแบบเดิม ทําใหไมสามารถปอนขอมูลได 
นอกจากนั้นยังประสบกับปญหาในดานความไมพรอมของระบบ Internet ท่ีลาชา การมีบุคลากรที่ไมเพียงพอ และ
การปดบัญชีที่ไมเปนปจจุบันซึ่งการนําโปรแกรมใหมมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จไดนั้น มีความจําเปนตองคํานึงถึง 
ปจจัยในดานการปรับเปลี่ยนระบบ 5 ประการ คือ ดานบุคลากร ดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ดาน
เทคโนโลยีดานกระบวนการ ดานคูมือ (นภาพร ณ เชียงใหม. 2559 : 16) 

ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถ่ินที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไดจัดสงเจาหนาที่
เขารับการฝกอบรมตามโครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Electronic Local 
Administrative Accounting System (e-LAAS) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลังจากที่เขารับการฝกอบรมทางเจาหนาที่ไดเขาปฏิบัติงานในระบบควบคูไปกับการ
ทํางานในระบบเดิม (ระบบมือ) แตการปฏิบัติงานยังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการปฏิบัติงานในระบบ เปนการ
ปฏิบัติงานในลักษณะการบันทึกขอมูลยอนหลังทําใหขอมูลไมครบถวน สงผลใหรายงานทางการเงินในระบบไม
ถูกตองและไมตรงกับระบบการจัดทําบัญชีดวยระบบมือ ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทางกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดนําผลการปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปน
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) ดานท่ี 3 ดานบริหารงานการเงินและการคลัง ทําใหองคการบริหารสวนตําบล
บานกง มีผลคะแนนลดลงเน่ืองจากการปฏิบัติงานในระบบไมเปนปจจุบัน (ลักขณา ปสนานนท,2551) 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Electronic Administrative Accounting 
Systems : e-LAAS) ถือเปนระบบงานพ้ืนฐานในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเปนระบบงานเพ่ือการ
เร่ิมตนในการไดมาซึ่งขอมูลที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่
มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร(e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน จึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากระบบดังกลาวถาจะประสบ
ความสําเร็จก็ตองข้ึนอยูกับ ผูใชระบบดวยเชนกัน จึงถือวามีความจําเปนในการปฏิบัติงานอยางยิ่งเพราะถือวาเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีและงานดานการบริหารการคลังใหมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และเปนปจจุบัน (ลักขณา ปสนานนท,2551) 
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จากความจําเปนและความสําคัญของระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร  (e-LAAS) สําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมถึงปญหาจากการปฏิบัติงานบนระบบท่ีเกิดขึ้น ผูศึกษาในฐานะผูดูแลและผูปฏิบัติงานในระบบของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถ่ินที่มีตอการ
บริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระบบท้ังพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางตาม
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบงบประมาณ ระบบขอมูลรายรับ ระบบขอมูลรายจาย ระบบ
บัญชี และการบริหารระบบ เพื่อทําการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานบนระบบ ใหไดขอมูลที่
เพียงพอตอการวางแผนในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาขีดความสารถในการ
ปฏิบัติงานในการบริหารงานคลัง บนระบบโปรแกรมการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร  (e-LAAS) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน มีประสิทธิภาพในการทํางาน ตามวัตถุประสงคของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึก

บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชี

ดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ท้ังนี้
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2553 : 3) เก่ียวกับระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 5 ดาน ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยไดดังนี้ 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ปจจัยที่เกี่ยวกับ 
สถานภาพสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนงหนาที ่
5. สาขาทีส่ําเร็จการศึกษา 
6. ประสบการณการทํางาน 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีตอการ
บริหารงานคลังบนระบบการบนัทึกบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
1. ดานระบบงบประมาณ  
2. ดานระบบขอมูลรายรับ  
3. ดานระบบขอมูลรายจาย  
4. ดานระบบบัญชี  
5. ดานการบริหารระบบ. 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยโดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีตอการบริหารงาน

คลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานภายในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน จํานวน 260 คน เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอน
การสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครือ่งมือวิจัย 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 

หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC เทากับ 0.95 

6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาครอนบาค เทากับ 0.82 

7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอท่ีอาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยจัดทําหนังสือสงถึงผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ

หนองเรือ จังหวัดขอนแกน เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  และดําเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความครบถวนของแบบสอบถาม ใชระยะเวลา
จัดเก็บประมาณ 15 วัน 

3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณ มาทําการลงรหัส
ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 

4. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ และ
นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว ใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถาม โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด และทําการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนด
เกณฑการให ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 103)  
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4.21-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
3.41-4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
2.61-3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
1.00-1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

3. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และการ
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงแบบมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ คือ คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใชวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การนําเสนอสรุปผลการวิจัยผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้ 
1 .ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ55.77 มี

อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 45.77 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 144 คน คิดเปน
รอยละ 55.38 มีตําแหนงขาราชการ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 49.23 จบสาขาวิชาที่ศึกษาการบัญชี จํานวน 
81 คน คิดเปนรอยละ 31.15 และมีประสบการณ 1-2 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ40.00 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชี
ดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานระบบบัญชี คาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา
ดานระบบงบประมาณ คาเฉลี่ย 4.10 ดานการบริหารระบบ คาเฉลี่ย 4.08 ดานระบบขอมูลรายรับ คาเฉลี่ย3.99
และ ดานระบบขอมูลรายจาย คาเฉลี่ย 3.97 ตามลําดับเมื่อพิจารณารายดานดังนี้ 

 2.1 ดานระบบงบประมาณพบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงาน
คลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกนโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ 1 อยูในระดับ
มากที่สุด นอกนั้นทุกขออยูในระดับมาก 

2.2 ดานระบบรายรับ พบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีตอการบริหารงานคลังบน
ระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  

2.3 ดานระบบจาย พบวาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบน
ระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก  
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2.4 ดานระบบบัญชี พบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบน
ระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกนโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นอกนั้นทุกขออยูใน
ระดับมาก  

  2.5 ดานระบบรายงานผูบริหารพบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการ
บริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกนโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอ 25 
อยูในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นทุกขออยูในระดับมาก  

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวย

ระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ผูวิจัยได
อภิปรายผล โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 

1. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 30 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จบสาขาวิชาที่ศึกษาการบัญชี มีตําแหนงขาราชการและมีประสบการณ 1-2 ป สอดคลองกับงานวิจัยของ
พรปวีณ ประวัง (2555) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Electronic Local Administration counting System : e-LAAS) ในเขตอําเภอเชียง
คํา จังหวัดพะเยา” จากการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวาง 5-10 ป 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชี
ดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต รัชตกนก (2555) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การประเมินการ
ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุดรธานี” จากการศึกษา
พบวา ผลการประเมินการใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้ 
   2.1 ดานระบบงบประมาณพบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงาน
คลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะระบบงบประมาณสามารถใชบริหารจัดการเก่ียวกับ
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายไดตามรูปแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ระบบ
มีสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบรายรับ ระบบรายจายไดอยางครบถวน ระบบสามารถเรียกดูรายงานตางๆได
อยางเปนปจจุบัน ระบบงบชวยใหสามารถประมวลผลรายรับและรายจายจริงโดยแสดงยอดงบประมาณคงเหลือได
อยางเปนปจจุบัน และระบบชวยใหสามารถชวยในการวางแผนการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต รัชตกนก (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การประเมินการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุดรธานี” จากการศึกษาพบวา ผลการ
ประเมินการใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุดรธานี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยในระดับมาก 
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2.2 ดานระบบรายรับ พบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีตอการบริหารงานคลังบน
ระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะระบบรายรับสามารถใชบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเงิน 
การนําสงเงิน และสามารถออกใบเสร็จไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
ระบบสามารถดําเนินการบันทึกบัญชีผานไปยังบัญชีตางๆไดอยางครบถวนถูกตองตรงตามมาตรฐานสากล ระบบ
สามารถชวยวางแผนดานจัดเก็บภาษีทุกประเภทไดอยางครอบคลุม ครบถวน ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว และระบบ
สามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบงบประมาณ และระบบเพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ และระบบ
สามารถเรียกดูรายงานขอมูลปจจุบันและยอนหลังไดอยางครบถวน ถูกตองสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา มณีรัตน 
(2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การใชระบบบริหารการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยระบบคอมพิวเตอร  
(e-LAAS) ในจังหวัดเชียงใหม”ผลการศึกษา พบวา ระบบงบประมาณ มีความรูความเขาใจในระดับมากท่ีสุด ระบบ
บัญชีมีความรูความเขาใจในระดับมาก 

2.3 ดานระบบจาย พบวาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบน
ระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะระบบรายจายสามารถเช่ือมโยงขอมูลไปยังระบบ
งบประมาณ และระบบบัญชีเพ่ือประมวลผลขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ ระบบรายจายสามารถเรียกดูรายงานการ
กอหนี้ผูกพันรายงานการจายเงินประจําวันไดเปนปจจุบัน ระบบรายจายชวยใหสามารถจัดซื้อจัดจางถูกตองตรงตาม
เปาหมายของแผนงานที่วางไว ระบบรายจายสามารถใชบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจาง โดยมีการจัดทํา
รายงาน ขอซ้ือขอจาง กอหนี้ผูกพัน การเบิกจายเปนตามกรมสงเสริมการปกครองกําหนดและระบบรายจาย
สามารถจัดทําฎีกาเบิกจาย รายการจัดทําเช็ด การพิมพเช็คสั่งจาย ไดอยางครบถวน ถูกตองตรงตามมาตรฐานสากล
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี  เนตรสุวรรณ (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปญหาการนําระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน” จาก
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนําระบบ (e-LAAS) มาใชโดยรวมใหความสําคัญระดับมากท้ัง 6 
ดาน คือ ดานระบบบัญชี ดานบุคลากร ดานการบํารุงรักษาและใหความชวยเหลือจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดานการควบคุมภายใน ดานเครื่องมือเคร่ืองใชและดานคูมือการปฏิบัติงานปญหาจากการนําระบบ             
(e-LAAS) มาใชโดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลางแตพบวามีปญหาระดับมาก 

  2.4 ดานระบบบัญชี พบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบน
ระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะระบบบัญชีสามารถใชบริหารจัดการเกี่ยวกับการบันทึก
บัญชี การปรับปรุงบัญชี เปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ระบบบัญชีสามารถประมวลผลขอมูล
ที่ไดมีความนาเชื่อถือ เปนปจจุบัน ระบบบัญชีสามารถชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานตางๆทั้ง
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายป ระบบบัญชีสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบรายรับและระบบรายจาย 
ประมวลผลและบันทึกบัญชีไดอยางครบถวนตรงตามมาตรฐานสากลและระบบบัญชีสามารถเรียกดูรายงานขอมูล
ปจจุบันและยอนหลังไดอยางครบถวน ถูกตองสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรดา ตัวละมูล , ไพฑูรย อินตะขัน, 
บุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ศึกษาเร่ือง “องคประกอบภายในองคการ และความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป (e-LAAS) ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดลาปาง 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานศักยภาพการปฏิบัติงาน, สนับสนุนจาก
องคกร, ทรัพยากร, ความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป (e-LAAS) ,และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับมาก 
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   2.5 ดานระบบรายงานผูบริหารพบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการ
บริหารงานคลังบนระบบการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะระบบรายงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลไป
ยังระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบบัญชี เพ่ือประมวลผลขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ ระบบ
รายงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลการเงินตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมทั้งประเทศ ระบบรายงาน
ผูบริหารสามารถใชบริหารในดานการวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพระบบ
รายงานชวยใหสามารถรายงานผูบริหารไดอยางถูกตองตรงตามระเบียบ กฎหมายกําหนดไว และระบบรายงาน
ผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานตางๆทางดานการเงินการคลังใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได 
และเปนปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา มณีรัตน (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การใชระบบบริหารการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ในจังหวัดเชียงใหม”จากการศึกษาพบวา
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการใช ระบบ (e-LAAS) ท้ัง 5 ปจจัย ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นที่มีตอการบริหารงานคลังบนระบบการ
บันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอๆ มีคาเฉลี่ยที่ มากและนอย ดังนั้น
จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
  1. จากผลการศึกษาดานระบบงบประมาณ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นควรพัฒนาระบบ
งบประมาณชวยใหสามารถชวยในการวางแผนการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 2. จากผลการศึกษาดานระบบรายรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําขอมูลลงในระบบรายรับให
เปนปจจุบัน เพื่อใหสามารถเรียกดูรายงานขอมูลปจจุบันและยอนหลังไดอยางครบถวนถูกตอง  
 3. จากผลการศึกษาดานระบบจาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรปฏิบัติบนระบบรายจายใหเปน
ปจจุบัน เพื่อใหสามารถจัดทําฎีกาเบิกจาย รายการจัดทําเช็ค การพิมพเช็คสั่งจาย ไดอยางครบถวน ถูกตองตรง
ตามมาตรฐานสากล  
 4. จากผลการศึกษาดานระบบบัญชี องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิมพรายงานบนระบบบัญชี เพื่อ
เปนการสอบทานและตรวจสอบความถูกตอง เพื่อใหสามารถเรียกดูรายงานขอมูลปจจุบันและยอนหลังไดอยาง
ครบถวนถูกตอง  
  5. จากผลการศึกษาดานระบบรายงานผูบริหาร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นควรเรียกดูรายงาน
ตางๆทางดานการเงินการคลังใหกับผูบริหารของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดและเปนปจจุบัน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาถึงระบบการบริหารงานในดานอื่นๆ เพื่อมาปรับปรุงแกไขการทํางานของ
บุคลากร ในพื้นจังหวัดขอนแกน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ควรทําการศึกษาผลของการเปรียบเทียบระหวางระบบการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS) กับระบบงานในหนวยงานอื่นๆ ภายนอกจังหวัด เพื ่อทําการ เปรียบเทียบหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหาขอดีหรือขอปรับปรุงในการใชงาน 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันและระดับความสําคัญของสวนประสมทาง
การตลาดบริการ รวมถึงเพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอความผูกพันของลูกคาชาวไทย
และชาวตางชาติในศูนยกีฬาเทควันโดท้ัง 3 แหง กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติที่กําลังศึกษา
อยูในศูนยกีฬาเทควันโด ซ่ึงใชบริการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ป ขึ้นไป  จํานวน 680 คน 
ซึ่งทําการสุมกลุมตัวอยางโดยทฤษฏี ยามาเน (Taro Yamane) โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกลุม 
ประกอบดวย ผูเรียนชาวไทย ผูเรียนชาวตางชาติ และผูบริหารระดับกลาง เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล         
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชสถิติในการวิเคราะหไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน สถิติถดถอยพหุคูณ และ T-Test 

ผลการศึกษาพบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอความ
ผูกพันตอศูนยกีฬาเทควันโด โดยผลจากการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการกับความผูกพันของผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติ พบวา มีความสัมพันธในเชิงบวกทุก
ดาน โดยทุกดานมีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการทุกปจจัยมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันดานความมั่นใจ ดานความซื่อสัตยและความจริงใจ และดานความหลงใหลและความรัก และพบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานราคา และดานสถานที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันดานความภาคภูมิใจ ผลการศึกษาความแตกตางในความคิดเห็นของผูใชบริการชาวไทยและ
ชาวตางชาติ พบวา มีความแตกตางในความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาบงการตลาดบริการในดานราคา
และดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสําคัญ สวนดานอื่นๆพบวาไมมีความแตกตางกัน และพบวาความ
ผูกพันของผูใชบริการชาวไทยและชาวตางชาติไมมีความแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาดบริการ, ความผูกพันของลูกคา, ธุรกิจการตลาดกีฬา 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the level of engagement and 
importance of marketing mix as well as to study the influence of marketing mix on the 
engagement of Thai and foreign clients in Taekwondo Sport Center 3 places. Population 
sample group is Thai and foreigners who are studied in the Taekwondo Sports Center. 
The number of students in Taekwondo Sport Center was 680 .The data were collected by 
using questionnaires and interviews. The data were collected by means of quantitative 
and qualitative research. Mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation 
coefficient, multiple regression statistics, and T-test.

The results that the target group had been satisfied with the consumer market.           
The knowledge of foreign learners and foreigners was found to be related in all aspects. 
Marketing had been matter to confidence and sincerity, and the true feeling and 
necessities. Difference between foreigners and foreigners had demand for foreign 
markets in terms of price and marketing promotion was statistically significant. No 
difference.

Keywords : Service Marketing Mix, Customer Engagement, Sports Marketing Business 
 

บทนํา 
ปจจุบันเด็กและเยาวชนคนรุนใหมไดใหความสําคัญกับการออกกําลังกายมากข้ึน กีฬาเทควันโดถือเปน

กีฬาท่ีไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางมากในรอบ 10 ปที่ผานมา จากขอมูลของ (สันติ สรรพศรี ,2551 : 3) ไดระบุ
วา มีผูที่เลนกีฬาเทควันโดจํานวนไมนอยกวา 500,000 คน ในประเทศไทย เทควันโดเปนกิจกรรมการออกกําลัง
กายประเภทหนึ่ง เปนศิลปะการตอสูประจําชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่ปจจุบันไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย ในกลุม ของเยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะพบไดตามสถานศึกษา สโมสรตางๆท่ีมีการสอนอยาง
แพรหลาย (กรมพลศึกษา, 2531: 2) 
 ในประเทศไทยธุรกิจทางดานกีฬาเริ่มมีผูคนสนใจมากขึ้น จึงทําใหมีผูคนสนใจในธุรกิจการตลาดกีฬา หรือ 
Sports Marketing Business มากยิ่งข้ึน ซ่ึงยังสงผลใหมีการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการตลาดกีฬาดวย 
(รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2544: 3) ซ่ึงโรงเรียนสอนเทควันโดก็เปนหน่ึงในนัน้ โดยธุรกิจโรงเรียนสอน เทควันโดไดมี
การแพรกระจายเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันกันมากย่ิงข้ึน และส่ิงที่จําเปนที่สุดเพื่อใหธุรกิจนั้นอยูรอด
คือลูกคาที่มาใชบริการ จึงสงผลใหธุรกิจกีฬาเทควันโดนั้นเติบโตและมีการแขงขันขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงกลุมเปาหมาย
ของธุรกิจกีฬาเทควันโดคือผูเรียนที่เปนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เนื่องจากในปจจุบันไดมีชาวตางชาติเขามา
ตั้งรากฐานในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีงานวิจัยหลายชิ้น ดังเชน งานวิจัยของ Brodie, R. J., Hollebeek, 
L. D., Biljana, J., & Ilic, A. (2011), Yunli Mei (2012), สรยศ ยิ่งบุญ (2556) และอิศราพงศ พงศทวีรวิโรฒ 
(2550) ไดชี้ใหเห็นวา ความผูกพันของลูกคาที่มีตอสถานบริการน้ันไดมีความสมัพันธในเชิงบวกกับการตอบสนอง
ของลูกคา ซึ่งไดแก ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสถานบริการ โดยสะทอนใหเห็นวา เมื่อความพึงพอใจของ
ลูกคาเพิ่มขึ้น จะทําใหลูกคาเกิดความผูกพันตอสถานบริการนั้นเพิ่มมากขึ้น มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และเกิดการ
บอกตอ สามารถทําใหธุรกิจตอยอดได จึงสามารถสรุปไดวา ความผูกพันของลูกคานั้นเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอความอยูรอดของธุรกิจศูนยกีฬาเทควันโด 
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การทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาผูเรียนมีความผูกพันตอศูนยกีฬาเทควันโดมากนอยแคไหน 
และปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโด โดยผูวิจัยเลือกใชทฤษฎีเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps (Service Marketing Mix) โดยใชทฤษฏีของ Philip Kotler (Philip Kotler ; 
1984) ประกอบดวย 1) Product คือ สินคาหรือบริการ 2) Price คือ ราคา 3) Place คือ สถานที่ 4) Promotion 
คือ การสงเสริมการขาย 5) People คือ บุคลากร 6) Physical Evidence คือ ส่ิงที่ปรากฎตอสายตาลูกคา 7) 
Process คือ กระบวนการในการจัดการดานการบริการ และทฤษฏีความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) 
โดยใชทฤษฏีของ McEwen (McEwen ; 2005) 1. ความมั่นใจ(Confidence) 2. ความซื่อสัตยและความจริงใจ
(Integrity) 3. ความภูมิใจ(Pride) 4.ความหลงใหล(Passion) 

ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้มีกลุมตัวอยางเปนผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติที่กําลังศึกษาอยูในศูนยกีฬาเท
ควันโด โดยผลการวิจัยนี้ทําใหทราบถึงระดับความผูกพันและปจจัยที่มีอิทธิพลดานความผูกพันของผูเรียนที่มีตอ
ศูนยกีฬาเทควันโดฯ ซึ่งผลการวิจัยสามารถนํามาใชประกอบการวางแผนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการของ
ศูนยกีฬาเทควันโด เพ่ือสรางความผูกพันในตัวผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโด โดยนําไปสูการพัฒนาศูนยกีฬาเท
ควันโดใหเหมาะสมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหดียิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด และความผูกพันของผูเรียนชาว

ไทยและชาวตางชาติที่มีตอของศูนยกีฬาเทควันโดท่ีตนเปนสมาชิกอยู 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความผูกพันของผูเรียนในศูนยกีฬา

เทควันโดท่ีตนเปนสมาชิกอยู 
3. เพ่ือศึกษาความแตกตางของระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการและระดับความ

ผูกพันตอศูนยกีฬาเทควันโดระหวางผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติ 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความม่ันใจของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬา
เทควันโด 

2. ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความซ่ือสัตยและความจริงใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอศูนยกีฬาเทควันโด 

3. ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความภาคภูมิใจของผูเรียนที่มีตอศูนย
กีฬาเทควันโด 

4. ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความหลงใหลความรักของผูเรียนที่มี
ตอศูนยกีฬาเทควันโด 

5. ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโดมีความ
แตกตางกัน 

6. ความผูกพันของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโดมีความแตกตางกัน 
ประโยชนของการศึกษาคนควา 
  1. ทําใหทราบถึงระดับความผูกพันและระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด รวมถึงทราบ
ถึงอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอความผูกพันของลูกคาชาวไทยและชาวตางชาติตอศูนยกีฬา         
เทควันโด 
 2. ผลการวิจัยสามารถนํามาใชประกอบการวางแผนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการของศูนยเพื่อ
สรางความผูกพันในตัวผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโด 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ขอบเขตดานสถานที่ 

สถานท่ีที่ใชในการวิจัย คือ ศูนยกีฬาเทควันโดท้ัง 3 แหง ที่มีผูเรียนชาวไทยและผูเรียนชาวตางชาติ 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโดตามแนวคิดทฤษฏีในดาน
ปจจัยของทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps Service Marketing Mix (Philip Kotler, 
1984) กับ ทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันของลูกคา (McEwen, 2005) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับวิชาศิลปะการตอสูปองกันตัว           
เทควันโด อยูในศูนยกีฬาเทควันโดท้ัง 3 แหง โดยใชบริการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ป ขึ้น
ไป ซึ่งเปนชาวไทยและชาวตางชาติ จํานวน 680 คน โดยการสุมจากประชากรท้ังหมด 1,571 คน ซ่ึงไดทําการ
สุมตัวอยางโดยใชทฤษฏีของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ดังตารางตอไปนี้ 

 
 
 
 

 

ตัวแปรตาม 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 
7Ps (Service Marketing Mix) 

ที่มา : Philip Kotler (1984) 

ทฤษฎีความผูกพันของลูกคา  
(Customer Engagement) 

ที่มา : McEwen (2005) 

ตัวแปรตน 

1. ความมั่นใจของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโด 
Product 

Price 
Place 

Promotion 
People 

Physical Evidence 
Process 

3. ความภาคภูมิใจของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโด 

2. ความซ่ือสัตยและความจริงใจของผูเรียนที่มีตอ
ศูนยกีฬาเทควันโด 

4. ความหลงใหลความรักของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬา 
เทควันโด 
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ชื่อสถานที่ 
จํานวนประชากร

ทั้งหมด 

จํานวนกลุมตัวอยางที่
คัดเลือกตามสูตรของ 
Taro Yamane ใน
การวิจัยเชิงปริมาณ 

จํานวนกลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. ศูนยกีฬาเทควันโด 
พีซุโซยิม 

จํานวน 534 คน 
- ผู เ รี ย น ช า ว ไ ท ย  
488 คน 
- ผู เรียนชาวตางชาติ 
46 คน 

จํานวน 230 คน 
- ผูเรียนชาวไทย   
188 คน 
- ผู เรียนชาวตางชาติ 
42 คน 

จํานวน 8 คน 
- ผูเรียนชาวไทย 3 คน 
- ผูเรียนชาวตางชาติ  
3 คน 
- ผูบริหารระดับกลาง  
2 คน 

2. ศูนยกีฬาเทควันโด 
สยามมิส 

จํานวน 523 คน 
- ผูเรียนชาวไทย  
483 คน 
- ผู เรียนชาวตางชาติ 
40 คน 

จํานวน 225 คน 
- ผูเรียนชาวไทย  
189 คน 
- ผู เรียนชาวตางชาติ 
36 คน 

จํานวน 8 คน 
- ผูเรียนชาวไทย 3 คน 
- ผูเรียนชาวตางชาติ  
3 คน 
- ผูบริหารระดับกลาง  
2 คน 

3. ศูนยกีฬาเทควันโด 
ไทเกอรยิม 

จํานวน 514 คน 
- ผูเรียนชาวไทย  
499 คน 
- ผู เรียนชาวตางชาติ 
15 คน 

จํานวน 225 คน 
- ผูเรียนชาวไทย  
214 คน 
- ผู เรียนชาวตางชาติ 
11 คน 

จํานวน 8 คน 
- ผูเรียนชาวไทย 3 คน 
- ผูเรียนชาวตางชาติ  
3 คน 
- ผูบริหารระดับกลาง  
2 คน 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจับแบบผสมผสาน(Mixed Method) เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  
1. แบบสอบถามใชในการวิจัยเชิงปริมาณ  

1.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 สอบถามผูเรียนชาวไทย 
1.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 สอบถามผูเรียนชาวตางชาติ 

2. แบบสัมภาษณ ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1 แบบสัมภาษณชุดที่ 1 สัมภาษณกลุมผูเรียนชาวไทย 
2.2 แบบสัมภาษณชุดที่ 2 สัมภาษณกลุมผูเรียนชาวตางชาติ 
2.3 แบบสัมภาษณชุดที่ 3 สัมภาษณผูบริหารระดับกลาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เก็บขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการแจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณใหกับผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูที่ศูนย

กีฬาเทควันโด โดยผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามและรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
2. เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางตามแนวคําถามท่ีออกแบบไว สัมภาษณ

ผูบริหารระดับกลางและผูเรียน โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเอง คือ การสัมภาษณแบบกลุม(Group Interview) 
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และ การสัมภาษณเชิงลึก(In-depth Interview) ใชเวลาสัมภาษณประมาณ กลุมละ 20 นาที สัมภาษณโดยใช
ภาษาไทย ท้ังนี้ผูวิจัยไดทําการจดบันทึกขอมูลในระหวางดําเนินการสัมภาษณ 

3. สังเกตการณในสถานที่เรียนเพ่ือเก็บขอมูลของผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูที่ศูนยกีฬาเทควันโด โดย
สังเกตการณในเวลาเรียนที่ศูนยกีฬาเทควันโดท้ัง 3 สถานท่ี เปนเวลา 3 เดือน 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชสถิติ หาคาความถี่(Frequency) คารอยละ(Percentage) สวนตัวแปรตนและตัว
แปรตาม โดยใชคาเฉลี่ย(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ ในการทดสอบสมมติฐานหา
คาระดับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการของศูนยกีฬาเทควันโดที่มีตอ
ความผูกพันของผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติ ใชสถิติคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficients) การวิเคราะหการถดถอยของพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
โดยวิเคราะหความถดถอยเชิงซอนแบบ Enter (Multiple Regression) และ การวิเคราะหการทดสอบ T-Test 
เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติในศูนยกีฬาเทควันโดทั้ง             
3 แหง และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) ในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย  
ลักษณะของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 66.30 และ เพศหญิงคิดเปนรอยละ 33.70 ตามลําดับ ซึ่งสวน
ใหญมีอายุระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา คือ อายุ 11-15 ป คิดเปนรอยละ 29.40 ถัดมามี
อายุ 16-20 ป คิดเปนรอยละ 23.40 มีอายุ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 5.60 มีอายุ 21-25 ป คิดเปนรอยละ 3.50 
อายุ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 2.40 และ 31 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.70 ตามลําดับ มีระดับการศึกษาที่
ประถมศกึษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมา คือ ประถมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 20.90 ถัดมา
คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 16.50 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 11.80 
อุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 11.60 ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.20 และ อนุบาล คิดเปนรอยละ 5.60 มีรายไดตอ
เดือนอยูที่ 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 67.80 และ รายได 30,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 32.20 
มีระยะเวลาท่ีใชบริการศูนยกีฬาเทควันโดอยูที่ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 57.20 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอย
ละ 40.60 และ 11ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.20  
อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความผูกพันของผูใชบริการ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานความมั่นใจ ซึ่งประกอบไปดวย 7 
ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานราคา รองลงมา คือ ดานบุคลากรในการใหบริการ ดานกระบวนการใน
การใหบริการ ดานสถานท่ี ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด และ ดานผลิตภัณฑและการ
บริการ ตามลําดับ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานความซ่ือสัตยและความจริงใจ ซึ่ง
ประกอบไปดวย 7 ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานราคา รองลงมา ดานกระบวนการในการใหบริการ 
ผลิตภัณฑและการบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากรในการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด 
และ ดานสถานท่ี ตามลําดับ  

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานความภาคภูมิใจ ซ่ึงประกอบไปดวย 3 
ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานราคา รองลงมา ดานสถานที่ และ ดานผลิตภัณฑและการบริการ 
ตามลําดับ 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานความหลงใหลและความรัก ซึ่ง
ประกอบไปดวย 7 ดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ดานบุคลากรในการ
ใหบริการ ดานกระบวนการในการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑและการบริการ ดานสถานที่ 
และ ดานราคา ตามลําดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการอภิปรายงานวิจัยทั้งหมดนี้ สรุปไดวา ผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติที่กําลังศึกษาอยูใน

ศูนยกีฬาเทควันโด ซ่ึงใชบริการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ป ขึ้นไป ผลจากการวิเคราะหหา
คาสหสัมพันธความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับความผูกพันของผูเรียนชาวไทย
และชาวตางชาติ พบวา มีความสัมพันธในเชิงบวกทุกดาน โดยทุกดานมีความสัมพันธกันอยูในระดับสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สําหรับผลการทดสอบคาความแตกตาง (T-Test) พบวา ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด
บริการทั้ง 7 ดานของผูเรียนชาวไทยและผูเรียนชาวตางชาติที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโดนั้นไมมีความแตกตางกัน 
สําหรับดานการสงเสริมการตลาดมีความแตกตางกัน สวนความผูกพันทั้ง 4 ดานของผูเรียนชาวไทยและผูเรียน
ชาวตางชาติที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโดนั้นไมมีความแตกตางกัน  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1 ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอความมั่นใจของผูเรียนที่มีตอศูนย
กีฬาเทควันโด ผลการวิจัยพบวา ยอมรับสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01  

สมมติฐานขอที่ 2 ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอความซื่อสัตยและความจริงใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอศูนยกีฬาเทควันโด ผลการวิจัยพบวา ยอมรับสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

สมมติฐานขอที่ 3 ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอความภาคภูมิใจของผูเรียนที่มีตอ
ศูนยกีฬาเทควันโด ผลการวิจัยพบวา ยอมรับสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

สมมติฐานขอท่ี 4 ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอความหลงใหลความรักของ
ผูเรียนท่ีมีตอศูนยกีฬาเทควันโด ผลการวิจัยพบวา ยอมรับสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

สมมติฐานขอที่ 5 ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬา เทควัน
โดมีความแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

สมมติฐานขอท่ี 6 ความผูกพันของผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโดมีความแตกตางกัน ผลการวิจัย
พบวา ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของผูเรียน 

ดานความ
มั่นใจ 

ดานความ
ซื่อสัตยและ
ความจริงใจ 

ดานความ
ภาคภูมิใจ 

ดานความ
หลงใหลและ

ความรัก 

ดานผลิตภัณฑและการบริการ �  �  �  �  

ดานราคา �  �  �  �  

ดานสถานที่ �  �  �  �  

ดานการสงเสริมการตลาด �  �   �  

ดานบุคลากรในการใหบริการ �  �   �  

ดานลักษณะทางกายภาพ �  �   �  

ดานกระบวนการในการใหบริการ �  �   �  

 
โดยผลจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ของผูเรียนชาวไทยและชาวตางชาติในปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันดานความมั่นใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานราคา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานความซื่อสัตยและความจริงใจมีค าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานราคา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานความภาคภูมิใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
ราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานความหลงใหลและความรักมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542), อิศราพงศ พงศทวีรวิ
โรฒ (2550), ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549) และ สิทธิโชค แกวขาว (2555) 

อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการสัมภาษณ ที่พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในทุกดานลวนมี
อิทธิพลตอความผูกพันของผูเรียนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติทั้งสิ้น ไมวาจะเปนดานการสงเสริมการตลาดที่เปน
จุดเชิญชวนลูกคาใหเกิดความสนใจมาโดยตลอด หรือ ดานผลิตภัณฑที่เปนจุดสําคัญในการแสดงใหลูกคาไดเห็น
ถึงคุณภาพที่ดี ดานราคาที่เปนตัวดึงดูดความพึงพอใจของลูกคาใหบริโภคได ดานสถานที่ที่เปนจุดยืนสามารถทํา
ใหลูกคาสนใจมากข้ึน ดานบุคลากรในการใหบริการที่ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ดานลักษณะทางกายภาพที่
สภาพแวดลอมนั้นเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกแกลูกคาไดเปนอยางดี และ ดานกระบวนการในการใหบริการที่
ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในดานการรับบริการ ทุกดานลวนเชื่อมโยงถึงกันทั้ง 7 ดาน ซึ่งในแตละดานนั้นลวน
มีความความสําคัญอยางย่ิง 

 

ขอเสนอแนะ  
1. ผูบริหารองคกร หรือ ผูประกอบการรายใหม ท่ีตองการทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดาน

การตลาดกีฬานั้น สามารถนําผลการวิจัยมาใชประกอบการวางแผนธุรกิจเพื่อปรับปรุง หรือ พัฒนาการ
ดําเนินการของศูนยกีฬาเทควันโด หรือ ธุรกิจการตลาดกีฬาประเภทเดียวกันนี้ได เพ่ือกอใหเกิดการสรางความ
ผูกพันในตัวผูเรียนที่มีตอศูนยกีฬาเทควันโดใหมากยิ่งขึ้น หรือ เปนการสรางความผูกพันในตัวลูกคาที่มีตอแบ
รนดไดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในดานราคา และ ดานลักษณะทางกายภาพ นั้นเปน
สิ่งท่ีสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอความผูกพันของลูกคาที่มีตอแบรนด 
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2. งานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาศูนยกีฬาเทควันโดทั้ง 3 สถานที่ ที่ไดคัดเลือกมาในประเทศไทย 
ถาหากตองการตอยอดจากการวิจัยนี้สามารถท่ีจะเพิ่มศูนยกีฬาเทควันโดจากเดิม 3 สถานที่ ใหมากขึ้นกวาเดิม 
เชน 4 สถานท่ี หรือ 5 สถานที่ขึ้นไปเปนตน เพราะอาจจะทําใหเห็นประโยชนในงานวิจัยไดมากขึ้นกวาเดิม อีก
ทั้งยังสามารถพบเจอความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในดานนี้มากขึ้นกวาเดิมจากท่ีไมเคยคนพบในงานวิจัยนี้ก็
เปนได ผูวิจัยเสนอแนะในภายภาคหนาถาตองการที่จะตอยอดขึ้นไป อาจจะเพ่ิมสัญชาติ หรือ เชื้อชาติของกลุม
ตัวอยางท่ีเรียนเทควันโดลงไป เชน โซนเอเชีย โซนอเมริกา หรือ โซนอื่นๆ อาจจะมีความแตกตางที่เกิดจาก
สัญชาติที่แตกตางกันออกไป เพิ่มมากขึ้นมาจากการวิจัยครั้งนี้ 
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ความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการ องคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี 
 
UNDERSTANDING  THE  RULES  OF  ELECTRONIC  ACCOUNTING  
OF  GOVERNMENT  OFFICIALS.  PATHUMTHANI  PROVINCIAL 
ADMINISTRATION ORGANIZATION 
 
ผูวิจัย   ภูริชญาฐ  วีระกุล 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง ความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น 
(Survey Research) ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรในองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งแบงไดดังตอไปนี้ มีจํานวนประชากร จํานวน 400 คน ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 200 คน โดยการใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ผลการวิจัยพบวา 
  ระดับความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 
เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวาดาน ระบบบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมาดานระบบ
งบประมาณ คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ดานระบบรายงานผูบริหาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ดานระบบขอมูลรายรับ คาเฉลี่ย
เทากับ 3.98 และดานระบบขอมูลรายจาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 9 ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับ
ความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดานประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม (sig=0.038) เปนรายคู พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : บัญชี อิเล็กทรอนิกส ขาราชการ 
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Abstract 
  The objectives of the research were to: 1) study the principles of electronic 
bookkeeping by the administrators of Pathumthani Provincial Administrative Organization; 
2) to study the problems and obstacles of electronic accounting system of Pathum Thani 
Provincial Administrative Organization. Survey research The population in this study was 
composed of the personnel related to the operation of a computer system in Pathum Thani 
Provincial Administration Organization. The total population was 400 and the sample size 
was 200 by using Taro Yamane's formula. 
  The overall understanding level of the electronic accounting system very high with 
the mean score of 4.05. The rank from highest to lowest as followed, the accounting system 
with the average of 4.13, the budget system with average of 4.10, the reporting system with 
the average of 4.06, the revenue information with the average of 3.98 and the expenditure 
information with the average of 3.96, respectively. When comparing the difference personal 
status, we finded that work experience have significant difference in understanding this 
electronic accounting system. 

Keywords : Account , Electronic , Civil Servant
 
บทนํา 

โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือ (Electronic Local 
Administrative Accounting System : e – LAAS) ซึ่งประกอบดวย งานดานซอฟตแวรระบบบัญชีและฮารดแวร
เพื่อรองรับระบบ โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดใหทางหนวยงานสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC) เขียนโปรแกรมระบบงานดังกลาวในวงเงิน 50 ลานบาท (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น. ออนไลน. 2551) ซึงลักษณะของโปรแกรมเปนลักษณะ Web Based Application คือผูใชงาน
สามารถทําธุรกรรมผานระบบ Online จากหนวยงานตนสังกัดผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตตามสิทธิสวนงานที
รับผิดชอบภายใตระบบความปลอดภัยสูงจากสวนกลาง ซึ่งขอมูลทีปอนเขาไปสงไปยังสวนกลางหรือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น สามารถมองเห็นขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดหมดทั่วประเทศ ในสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะไมสามารถมองเห็นขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได แตสามารถมอง
ภาพรวมขององคกรไดโดยมีหัวหนาสวนการคลัง เปนผูทีควบคุม แกไขขอมูลทั้งหมดขององคกร และมีลักษณะการ
ทํางานของระบบประกอบดวย 5 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบขอมูลรายรับ ระบบขอมูลรายจาย ระบบบัญชี
และระบบรายงานผูบริหาร โดยการใชงานของระบบจะมีคูมือแนะนําการใชงาน ในสวนของการชวยเหลือจะมี
ศูนยกลางอยูทีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งประเทศไดใชระบบดังกลาวแลว 
จะชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดสะดวกลดการทํางานทีซ้ําซอน สามารถใหขอมูลผูบริหารไดอยางรวดเร็วเปนปจจุบัน 
กอใหเกิดการควบคุมภายในทีดี อีกทั้งระบบดังกลาวสามารถรองรับการปฏิบัติงานสําหรับทุกโครงสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบระบบบัญชีใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน การ
สงเสริมการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไป ไดมีการนําเอาระบบระเบียบตาง ๆ มาใชแตไมได
เปนการนํามาใชแบบบูรณาการ คือไมสามารถรวบรวมหรือทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนถึงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางจริงจัง แนวคิดของการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอรไมไดเปน
เพียงการจัดเตรียมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการบัญชีสวนทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชงาน
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เทานั้น หากแตไดมีการนําเอาระบบยอยการทํางานตาง ๆ ที่มีกระบวนการตอเนื่องกันมาประกอบกันขึ้นเพื่อใหการ
ทํางาน มีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน มีระเบียบในการทํางานและรวบรวมขอมูล มีความคลองตัว สะดวกในการทํา งาน 
รวมทั้งตองสามารถตรวจสอบได ยิ่งไปกวานั้น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําขอมูลที่ไดจากระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรไปดําเนินการสรางสรรคระบบงานตอเนื่องอ่ืน ๆ ไดอีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะระบบการจัดทํา
รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Business Intelligent Executive Report) ซึ่งเปนระบบท่ีจะนําเอาขอมูลตาง ๆ จาก
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร นําไปผานกระบวนการวิเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการเชน ดัชนีทางเศรษฐกิจตาง 
ๆ ขอมูลในปจจุบันสามารถนํามาวิเคราะห Ratio ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ไดไมต่ํากวา 50 ตัว ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
เปนระบบงานพ้ืนฐานในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนระบบงานเพ่ือการเร่ิมตนในการไดมาซึ่ง
ขอมูลที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลแบบบูรณาการ ระบบงานอื่น ๆ ก็สามารถ
สรางสรรคขึ้นได ตอเนื่องจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร ไมวาจะเปน ระบบการบริหารสินทรัพย ( Assets 
Management System) ระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Information System: 
HRMIS) ระบบการจัดกาคลังขอมูล (Knowledge Management System) เปนตน ซึ่งระบบงานทั้งหลายเหลานั้น
จะเปนระบบงานท่ีนําเขามาใชเพื่อพัฒนาการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มั่นคงและ
ยั่งยืน และยังทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนๆไมวาจะเปน สภาพัฒฯ ธนาคารแหงประเทศ
ไทย สตง. กรมบัญชีกลาง ฯลฯ ไดมีขอมูลที่ถูกตองและทันสมัยสะทอนถึงสภาพของทองถ่ินในประเทศไทย ไดอยาง
ถูกตองและทันตอสถานการณ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน . 2558 : ออนไลน) 

ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ไมสามารถใชงานในระบบไดอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจาก
ประสบปญหาหลายอยางที่จะตองดําเนินการแกไข เชน ขอบัญญัติงบประมาณรายจา ยยังทําในรูปแบบเดิม  
ทําใหไมสามารถปอนขอมูลได นอกจากนั้นยังประสบกับปญหาในดานความไมพรอมของระบบ Internet ท่ีลาชา 
การมีบุคลากรที่ไมเพียงพอ บุคลากรยังขาดประสบการ ขาดความรูความเขาใจในการใชขอมูล และการปดบัญชีที่ไม
เปนปจจุบัน ซึ่งการนําโปรแกรมใหมมาใช เพื่อใหเกิดผลสําเร็จไดนั้น มีความจําเปนตองคํานึงถึงปจจัย 
ในดานการปรับเปล่ียนระบบ 5 ประการคือ ดานบุคลากร ดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ดานเทคโนโลยี ดาน
กระบวนการ ดานคูมือ (นภาพร ณ เชียงใหม. 2549 : 16) 

ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความ
พรอมในการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร ( e-LAAS) ของบุคลากรองคการบริหาร 
สวนจังหวัดปทุมธานี เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุง แกไขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร  
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด

ปทุมธานี 
2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวน

จังหวัดปทุมธานี 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี ไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการใชระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ในการบริหารงานคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวย 1) ระบบงบประมาณ 2) ระบบขอมูลรายรับ 3) ระบบขอมูลรายจาย 4) 
ระบบบัญชี และ 5) ระบบรายงานผูบริหาร ซึ่งไดแนวคิดมาจาก นภาพร ณ เชียงใหม (2549 : 16) สามารถกําหนด
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยไดดังนี้ 
 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดปทุมธานี โดยมีผูศึกษาดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรใน

องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งแบงไดดังตอไปนี้ มีจํานวนประชากร จํานวน 400 คน แยกเปน 5 กลุม ดังนี้ 
คณะผูบริหาร จํานวน 7 คน สมาชิก จํานวน 32 คน ขาราชการ จํานวน 232 คน ลูกจางประจํา จํานวน 21 คน 
พนักงานจาง จํานวน 108 คน 

กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรในองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จํานวน 200 คนกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามา
เน (Taro Yamane.1973 ; อางอิงมาจาก ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือยินดี
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน  

เคร่ืองมือใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เร่ืองความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชี
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โดยลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 
3 สวน ดังตอไปนี้  

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่การทํางาน และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ความเขาใจหลักเกณฑการทําบญัชีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวน 

จังหวัดปทุมธานี ในดาน 
1. ระบบงบประมาณ 
2. ระบบขอมูลรายรับ 
3. ระบบขอมูลรายจาย  
4. ระบบบัญช ี
5. ระบบรายงานผูบริหาร 

 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนงหนาที่การทํางาน 
5. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โดยแบงออกเปน 5 ระบบ ดังนี้ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ 
ระบบรายจาย ระบบบัญชีและระบบรายงานผูบริหาร ลักษณะคําถามเปนเกณฑ ลักษณะคําถามเปนมาตรวัดแบบ 
Likert Scale ครอบคลุมตัวแปร  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น 
  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการประมวลผล และวิเคราะหขอมูล โดย
ดําเนินการดังนี้      

1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 
2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding Form) 
3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผล ขอมูลที่ไดจัดเก็บและ

คํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนําเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง และนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียน
ขอเสนอแนะ 
  4. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว ใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถาม โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท 
การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาปญหาวิจัยนี้ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเปนสถิติที่มุงศึกษาและ
อธิบายลักษณะตาง ๆ ของกลุมเปาหมายโดยทําการรวบรวมขอมูลจากทุก ๆ หนวยและทําการสรุปแปรความหมาย
ของขอมูลเปนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
และใชสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way Analysis of Variance: one-way 
ANOVA)  

 

ผล/สรุปผล 
1. ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 56.00 มี

อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 47.50 สําเร็จศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 114 คน คิดเปน
รอยละ 57.00 มีตําแหนงหนาที่เปนขาราชการ จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 47.50 มีประสบการณทํางาน 3-5 ป 
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 45.50 

2. ผลศึกษาระดับความเขาใจหลักเกณฑการทําบญัชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวาดาน ระบบบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมา
ดานระบบงบประมาณ คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ดานระบบรายงานผูบริหาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ดานระบบขอมูล
รายรับ คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และดานระบบขอมูลรายจาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.96  

3. เปรียบเทียบความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา ระดับความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ พบวา 
โดยรวมและรายดานไมมีความแตกตางกันจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวา โดยรวมและ
รายดานไมมีความแตกตางกัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงหนาที่การงาน พบวา โดยรวมและรายดาน
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ไมมีความแตกตางกัน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานประสบการณการทํางาน พบวา โดยรวมไมมีความ
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานระบบรายงานผูบริหาร (sig=0.038) เทานั้นที่มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสถานภาพ สวนบุคคล ดานประสบการณการทํางาน  
โดยภาพรวม (sig=0.038) เปนรายคูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คูคือ 
บุคลากรที่มีประสบการณทํางาน 3-5 ป มีระดับความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มากกวาบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางาน 1 -2 ป และบุคลากรท่ีมี
ประสบการณทํางานมากกวา 10 ป มีระดับความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มากกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางาน 3 - 5 ป 

 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดปทุมธานี เปนระบบการปฏิบัติงานดานงานคลังทองถ่ิน เปนการรวมระบบยอยในการปฏิบัติงาน 5 ดาน 
คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจาย ระบบบัญชี และระบบรายงานผูบริหาร สามารถดําเนินการ
เชื่อมโยงขอมูลเพื่อทําการประมวลผลบันทึกบัญชีออกรายงานทางการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และรายปไดอยาง
รวดเร็วถูกตองและแมนยํา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือตรงตามที่กระทรวงมหาดไทย
และระบบบัญชีสากล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิตยา มณีรัตน (2553) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง “การใชระบบ
บริหารการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ในจังหวัดเชียงใหม” จาก
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการใช ระบบ e-LAAS ทั้ง 5 ปจจัย ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ   ณัฐรดา ตัวละมูล (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง“องคประกอบภายในองคการและ
ความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําปาง”จากการศึกษาพบวาผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยดานศักยภาพการปฏิบัติงาน, การสนับสนุนจากองคกร, ทรัพยากร, ความสําเร็จในการประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS, และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับมากการวิเคราะหสมการโครงสรางพบวา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน, การสนับสนุนจากองคกร,ทรัพยากร, และความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
e-LAAS มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันทุกเสนทางโดยเฉพาะความสําเร็จในการ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากท่ีสุดรองลงมาคือ
ทรัพยากรมีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จ รูป e-LAAS และการสนับสนุนจาก
องคกรมีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับบุคลากรมีความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงานหนาที่การงาน และประสบการณการทํางาน พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ตัวแปรดานเพศท่ีแตกตางกัน มีความรูความเขาใจดานระบบขอมูลรายจายแตกตางกัน ดานประสบการณทํางานที่
แตกตางกัน มีความรูความเขาใจดานระบบรายงานผูบริหาร เทานั้นที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 อาจสืบเนื่องมาจากผูบริหารระบบบัญชีคอมพิวเตอรจะสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานบนทุกระบบ สวน
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ผูปฏิบัติงานสามารถเห็นหนาจอการทํางานแตกตางกันตามสิทธิและหนาที่การทํางานของตนเทานั้น ไมสามารถจะ
มองเห็นหนาจอการทํางานของตําแหนงงานอ่ืนที่ไมใชสิทธิและหนาที่ของตนเอง และผูบริหารทองถิ่นซึ่งเปน
ผูใชบริการเขาดูรายงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถมองเห็นหนาจอการทํางานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS) เปนผลใหมีความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพุทธรักษา ปลั่งแสงมาส 
(2551) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชระบบงานImage-enabled Workflow Application ของศูนย
ปฏิบัติการเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวาผลการศึกษาปจจัยดานลักษณะของ
บุคลากรในเร่ืองของการมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรพบวา ไมมีความสัมพันธกับเจตคติในการใชระบบ และจาก
การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานเจตคติกับความสําเร็จ พบวาเจตคติในการใชระบบมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในดานการรับรูในการทํางานท่ีดีขึ้นและพนักงานสนใจเรียนรูการใชงานระบบเพ่ิมเติม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐรดา ตัวละมูล (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง“องคประกอบภายในองคการและความสําเร็จในการ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดลําปาง”จากการศึกษาพบวาผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดาน
ศักยภาพการปฏิบัติงาน, การสนับสนุนจากองคกร, ทรัพยากร, ความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-
LAAS, และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับมากการวิเคราะหสมการโครงสรางพบวาศักยภาพการปฏิบัติงาน, 
การสนับสนุนจากองคกร,ทรัพยากร, และความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันทุกเสนทางโดยเฉพาะความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป e-LAAS มีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุดรองลงมาคือทรัพยากรมีอิทธิพล
ทางตรงตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS และการสนับสนุนจากองคกรมีอิทธิพลทางตรง
ตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS ตามลําดับ 

 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการวิจัยเรื่อง ความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งทั้ง 5 ดาน คือ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบ
รายจาย ระบบบัญชี และระบบรายงานผูบริหาร มีความรูความเขาใจโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่มากและนอย ซึ่งมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานระบบงบประมาณ ควรมีการใหความรูในระบบงบประมาณ ประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจาย เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถใชบริหารจัดการเกี่ยวกับประมาณการไดตามรูปแบบท่ีกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  

2. ดานระบบรายรับ ควรนําระบบรายรับมาเพื่อชวยใหสามารถใชบริหารจัดการเก่ียวกับการรับเงิน การ
นําสงเงิน และสามารถออกใบเสร็จไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  

3. ดานระบบจาย ควรจัดทําระบบรายจายใหเปนปจจุบันและนําพิมพขอมูลระบบจายนําเสนอผูบริหาร 
เพื่อใหระบบจายสามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบงบประมาณ และระบบบัญชีเพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดมีความ
นาเชื่อถือ  

4. ดานระบบบัญชี ควรเรียกดูและพิมพขอมูลบัญชีจากระบบบัญชี เพื่อนําขอมูลมาใชบริหารจัดการ
เก่ียวกับการบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี เปนไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
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5. ดานระบบรายงานผูบริหาร ควรนําเสนอรายงานโดยการพิมพขอมูลทางการเงินผานระบบบัญชี
คอมพิวเตอรทั้งระบบรายงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลการเงินตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมทั้ง
ประเทศ  

6. จากผลการวิจัยพบวาความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตัวแปรดานเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ดานระบบขอมูลรายจาย (sig=0.039) เทานั้นที่มีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือทําการ
เปรียบเทียบรายคู ดานระบบขอมูลรายจาย พบวา เพศชาย มีความรูความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มากกวาเพศหญิง องคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี ควรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเรียนรูและพัฒนาความรูเร่ืองการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งในรูปแบบ
ระยะส้ันและระยะยาว และควรจัดหาคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาใชงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

7. จากผลการวิจัยพบวาความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตัวแปรดานอายุ โดยรวมพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานระบบงบประมาณ ดานขอมูลรายรับ ดานระบบขอมูล
รายจาย ดานระบบบัญชี ดานรายงานผูบริหาร ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ องคการบริหารสวน
จังหวัดปทุมธานี ควรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเรียนรูและพัฒนาความรูเรื่องการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งใน
รูปแบบระยะสั้นและระยะยาว และควรจัดหาคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาใชงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

8. จากผลการวิจัยพบวาความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตัวแปรดานระดับการศึกษา โดยรวมพบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานระบบงบประมาณ ดานขอมูลรายรับ 
ดานระบบขอมูลรายจาย ดานระบบบัญชี ดานรายงานผูบริหาร ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ควรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเรียนรูและพัฒนาความรูเรื่องการทําบัญชีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว และควรจัดหาคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาใชงานเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบวาความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตัวแปรดานตําแหนงหนาที่การงาน โดยรวมพบวา โดย
ภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานระบบ
งบประมาณ ดานขอมูลรายรับ ดานระบบขอมูลรายจาย ดานระบบบัญชี ดานรายงานผูบริหาร ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ควรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานเรียนรูและพัฒนาความรู
เร่ืองการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว และควรจัดหาคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
มาใชงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

9. องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ควรมใีหผูปฏิบัติงานราชารการที่มีประสบการณการ 
ทํางานนอยเขารับการฝกอบรบและการสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเรียนรูและพัฒนาความรูเรื่องการจัดทําบัญชี
คอมพิวเตอรในดานรายงานผูบริหาร ทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว และจัดหาคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาใชงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรทําการวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาระดับความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสของขาราชการ เพื่อที่จะใหการปฏิบัติงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
2. ควรทําการศึกษาระบบการบริหารงานในดานอื่นๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขการทํางานของบุคลากรใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ควรทําการศึกษาผลของการเปรียบเทียบระหวางระบบการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

(e-LAAS) กับระบบงานอื่น ๆ ภายในองคกรเดียวกัน หรือตางองคกร เพ่ือทําการเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานหาขอดีหรือขอปรับปรุงในการใชงาน 

4. ควรศึกษาถึงความเขาใจหลักเกณฑการทําบัญชีดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของขาราชการในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัดปทุมธานี 
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การศึกษาความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาว ใน          
จังหวัดเชียงใหม 
 
A Study of the Needs of Retired Japanese for Long Stay in Chiang Mai 
 
ผูวิจัย   มณฑิตา  จันทรหมื่น 

หลักสูตร การเงินและการบัญชี บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ  
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความตองการของผูสูงอายุวัยเกษียณชาวญ่ีปุนตอสถานที่
พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุวัยเกษียณชาวญี่ปุน มีอายุ 55 ป ข้ึนไป ท่ีเขามาพํานักในจังหวัดเชียงใหม เปนระยะเวลามากกวา 30 วัน 
ขึ้นไป ซึ่งใชวิธีกําหนดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน จํานวน 355 คน สถิติที่ใชวิ เคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test และการ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุชาวญี่ปุนสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 61-65 ป 
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือนอยูที่ 30,001-50,000 บาท (103,456-
172,422 เยน) เมือ่วเิคราะหความตองการของผูสงูอายุวัยหลงัเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานท่ีพํานกัระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม ในรูปแบบสวนประสมการตลาด 7P’s โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา มี 
6 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานราคา
ดานกระบวนการ และ ดานกายภาพและการนําเสนอ ตามลําดับ และ มีดานที่อยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก  ดาน
การสงเสริมการตลาด ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือน กับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุน
ตอสถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบสวนประสมทางการตลาด 7P’s พบวาขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามทุกขอ โดยภาพรวมมีระดับความตองการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 
คําสําคัญ : ความตองการ, สวนประสมการตลาด 
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Abstract 
 This study has purpose to analyze the needs of Retired Japanese for Long Stay in 
Chiang Mai. The questionnaire was used as a tool to collect data from a sample group of 
Retired Japanese that has 55 years and over and come to stay in Chiang Mai for more than 
30 days. Using a sample set method of Taro Yamane, amount is 355 samples. Statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and use t-test, 
One-Way ANOVA and Scheffe’s test to compare the differences of personal factor.
 The study found that the most of sample group of Retired Japanese are male aged 
between 61-65 years were married, the highest education level is Bachelor and there are 
monthly income is 30,001-50,000 Bath (103,456-172,422 yen). Analyzing the needs of 
Retired Japanese for Long Stay in Chiang Mai in the marketing mix 7P's overall at the 
highest level. There were 6 aspects at the highest level that is Product, Price, Place, People, 
Physical Evidence and Process. There was 1 aspect at the high level that is Promotion. The 
result of Comparative analysis of the differences between respondents' general information by 
sex, age, status, education, level income per month and the needs of Retired Japanese for 
Long Stay in Chiang Mai in the marketing mix 7P's found that the general information of all 
respondents overall has needs level not different on Statistically significant at the 0.05 level.

Keyword : Need, The marketing mix 7P's, Retired Japanese
 

บทนํา 
 องคการสหประชาชาติใหคํานิยามของผูสูงอายุ หมายถึง ประชากรท้ังเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุ
มากกวา 60 ปขึ้นไป นับตั้งแตอายุเกิด ในปจจุบันประชากรโลกไดมีการเพ่ิมจํานวนของประชากรผูสูงอายุขึ้นเปน
อยางมากถึงประมาณ 810 ลานคน คาดการณวา ป พ.ศ.2544-2643 จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ เนื่องจากมี
แนวโนมของอัตราเพิ่มขึ้นเปนไปอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ประเทศญี่ปุนมีสัดสวนผูสูงอายุมากที่สุดในโลก 
เนื่องมาจากมีอัตราการเกิดใหมที่ต่ําเปนเวลานานหลายป และมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและทางการ
แพทย ประชาชนสวนใหญเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขและโรงพยาบาลไดทั่วถึง อีกทั้งทางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนใหความสําคัญกับสุขภาวะของประชาชน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแนวโนมที่จะมีอายุยืนข้ึน 
จึงเปนสาเหตุทําใหมีประชากรผูสูงอายุวัยหลังเกษียณเพิ่มมากขึ้น และมีนโยบายเก่ียวกับสวสัดิการทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุเชน ระบบเงินบําเหน็จบํานาญ ระบบประกัน เปนตน เพื่อใหผูสูงอายุวัยหลังเกษียณสามารถดํารงชีวิตบั้น
ปลายอยางมีคุณภาพที่ดี จึงเกิดแนวคิดสงเสริมกิจกรรมใหผูสูงอายุวัยหลังเกษียณไดไปใชชีวิตในตางประเทศท่ีมีคา
ครองชีพที่เหมาสมกับรายไดและเงินสวัสดิภาพ ทําใหมีอัตราการสงออกผูสูงอายุวัยหลังเกษียณไปยังตางประเทศท่ี
สามารถรองรับและมีแหลงที่พํานักระยะยาวไดสูง 
 จากผลสํารวจในป พ.ศ.2553 (Nezaki. 2553; อางใน เฉลิมพล. 2555) พบวาการทองเที่ยวรูปแบบการ
พํานักระยะยาวในตางประเทศของชาวญ่ีปุน มีจุดมุงหมาย 5 อันดับตนๆคือ เพื่อเรียนรูแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เพื่อ
พํานักอาศัยในตางประเทศท่ีชื่นชอบ เพ่ือพักตางอากาศในชวงฤดูตางๆ เพื่อซึมซับบรรยากาศ และเพื่อใช
ผลประโยชนจากเงินของรัฐบาลใหมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยไดรับความนิยมเปนอันดับที่ 4 เนื่องจากเปนที่
ตอบสนองความตองการของชาวญี่ปุนไดดี และไดเปรียบในเรื่องทําเลที่ตั้ง โดยสิ่งที่เปนปจจัยกําหนดสําคัญทําให
นักทองเท่ียวตัดสินใจมาพํานักในประเทศไทยเรียงตามลําดับ ไดแก คาครองชีพที่ต่ํา ศิลปวัฒนธรรม แหลงจับจาย
ซื้อของ สถานที่ทองเที่ยว อาหารไทย และสถานที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวก เหตุผลประการหนึ่งที่ผูสูงอายุวัย
หลังเกษียณนิยมเดินทางเขามาพํานักระยะยาวในประเทศไทย เนื่องจากมีการออก Non – Immigrant Visa รหัส 
A-O (long stay) เปนการลงตราสําหรับคนตางชาติซึ่งมีอายุไมต่ํากวา 50 ป บริบูรณซึ่งมีความประสงคเดินทางเขา
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มาในประเทศไทย เพื่อพักผอนโดยไดรับอนุญาตใหพํานักในราชอาณาจักร ไดไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันที่เดินทางเขา
มาในราชอาณาจักร อีกทั้ง ประเทศไทยไดมีนโยบายการพัฒนาประเทศ ดวยการสงเสริม การทองเที่ยวรูปแบบการ
พํานักระยะยาว เปนการเพิ่มระยะเวลาและจํานวนเงินในการใชจายของนักทองเที่ยวสงผลใหเกิดรายไดแกคนใน
ทองถิ่นเพิ่มข้ึน จังหวัดเชียงใหมไดนํารองการทองเที่ยวรูปแบบการพํานักระยะยาวของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาว
ญี่ปุนเนื่องจากมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม และมีความพรอมดานคมนาคมขนสง สาธารณะสุข และ
การแพทย ทําใหสามารถดึงดูดผูสูงอายุวัยหลังเกษียณใหเขามาอาศัยเปนจํานวน 3,043 คน ในป พ.ศ.2557 ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะศึกษาความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวเพื่อนําไป
ประกอบการพัฒนาการลงทุนธุรกิจการพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมวาสามารถทําไดหรือไม และสามารถทํา
ตลาดไดหรือไม เพื่อเปนตัวชวยในการลดความเสี่ยงของผูประกอบการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะหความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญ่ีปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานัก

ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมโดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ หรือ 7P’s เพื่อนําไป
ประกอบการวิเคราะหแนวคิดความตองการ และแนวคิดมาตรฐานการสรางสถานท่ีพํานักระยะยาว ในการวิเคราะห
ความความตองการ เพื่อการจัดสรรที่พํานักตามความตองการของผูสูงอายุวัยเกษียณชาวญ่ีปุน  จากประชากร
ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุน มีอายุ 55 ป ข้ึนไป ท่ีเขามาพํานักในจังหวัดเชียงใหม เปนระยะเวลามากกวา 30 
วัน ขึ้นไป จํานวน 3,043 คน และใชวิธีการคํานวณทางสถิติของ ทาโร ยามาเน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 355 
ตัวอยาง 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะ
ยาวในจังหวัดเชียงใหมโดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ หรือ 7P’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความตองการของผูสูงอายุวยัหลังเกษียณ
ชาวญีปุ่นตอสถานที่พาํนักระยะยาวใน
จังหวัดเชียงใหม โดยใชทฤษฎีสวนประสม
การตลาดสาํหรับธุรกิจการบริการ หรือ 7P’s 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริม
การตลาด, ดานบุคคล, ดานกายภาพและ
การนําเสนอ และดานกระบวนการ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 

  1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 สถานภาพ 
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 
1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
2.1 ความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัด

เชียงใหมโดยใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ หรือ 7P’s 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาและรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวนําผลการศึกษามาสรุปเปน

ผลงาน โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา 
6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ

ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
เทากับ 0.97 

7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอท่ีอาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูล 

8. สรุปและอภิปรายผล 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเร่ือง ความตองการของผูสูงอายุวัยเกษียณอายุชาวญ่ีปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหม จากกลุมตัวอยางจํานวน 355 ตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ ทาโร ยามาเน โดย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามความตองการของผูสูงอายุวัยเกษียณอายุชาวญ่ีปุนตอสถานที่
พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นมาตามวัตถุประสงค และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแกสถิติ
พื้นฐาน ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-testแบบ 
Independent Samplesและ F-test เม่ือพบความแตกตางทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ
(Scheffe’s test) โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญและอภิปรายผลได
ดังตอไปนี้ 
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 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 
58.90 อายุระหวาง 61-65 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 46.80 มีสถานภาพสมรส จํานวน 229 คน คิดเปนรอย
ละ 64.50 ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญ อยูที่ระดับปริญญาตรี จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 67.90 และ รายได
ตอเดือนสวนใหญ อยูที่ 30,001-50,000 บาท (103,456-172,422 เยน) จํานวน 168 คน คดิเปนรอยละ 47.30 
 2. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่
พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบสวนประสมการตลาด 7P’sโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
จําแนกเปนรายดานพบวามี 6 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานสถานที่หรือชองทางการจัด
จําหนาย ดานบุคคล ดานราคา ดานกระบวนการ และ ดานกายภาพและการนําเสนอ ตามลําดับ และ มีดานที่อยูใน
ระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณารายดานมีผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

2.1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาทุก
ขออยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ภายในโครงการระบบอินเตอรเน็ตไรสายทั่วพื้นที่ และ 
หองน้ําภายในหองพักแยกพ้ืนที่สวนแหงและเปยกรองลงมา คือ ภายในหองพักมีอุปกรณใชสอยครบครัน เชน เตียง 
โตะอานหนังสือ โตะเครื่องแปง โตะรับประทายอาหาร ตูนิรภัย และตูเส้ือผา เปนตน ภายในหองพักมีอุปกรณ
อเนกประสงคสําหรับผูพิการ และอุปกรณชวยเหลือฉุกเฉิน ภายในหองพักมีอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาครบครัน เชน ทีวี 
ตูเย็น เครื่องทําน้ําอุน ไดรเปาผม เคร่ืองเลนวีซีดี เปนตน โทรศัพทภายในหองพักสามารถติดตอไดทั้งในและ
ตางประเทศ และ ภายในหองพักมีชอง Cable TV ภาษาตางประเทศ ตามลําดับ 

2.2. ดานราคา (Price) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 4 ขออยู
ในระดับมากท่ีสุด โดย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ผูประกอบการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน รองลงมา คือ 
ราคามีการปรับลดราคาตามระยะเวลาที่เขาพัก และ ลูกคาสามารถชําระเงินเปนงวดๆได ตามลําดับ และมีขอที่มี
คาเฉล่ียมาก 1 ขอ ไดแก ราคาเชาหองพักเหมารวม คาไฟ คาน้ํา อาหาร และบริการเสริม  

2.3. ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากที่สุด โดย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ที่พักตั้งอยูในตําแหนงที่มี
ความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน ไดแก ธนาคาร/ตูเงินอัตโนมัติ ตลาด/ศูนยการคา รานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง 
ไปรษณีย รองลงมา คือ ที่พักตั้งอยูในตําแหนงที่มีความปลอดภัยตอชีวิต ไดแก โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่
พักตั้งอยูในตําแหนงที่มีความปลอดภัยตอสุขอนามัย อยูในบริเวณท่ีมีลักษณะแวดลอมผานเกณฑตามการตรวจ
มลพิษของกรมควบคุมมลพิษ ที่พักตั้งอยูในตําแหนงท่ีมีความปลอดภัยตอทรัพยสิน ไดแก สถานีตํารวจ ปอมยาม
ตํารวจ ที่พักตั้งอยูในตําแหนงที่มีความสะดวกในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน รานอาหาร คาเฟ และ ที่พักตั้งอยูใน
ตําแหนงที่มีความสะดวกในการเดินทางเขาถึงโดยสารบริการสาธารณะ ตามลําดับ 

2.4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวามี 3 ขออยูในระดับมากที่สุด โดย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ที่พักมีการนําเสนอสวนลดหองพัก รองลงมา 
คือ ที่พักมีwebsiteพรอมรายละเอียด และ ที่พักมีการ ออกบูท ในงานเก่ียวกับการทองเที่ยว ตามลําดับ และมีขอที่
มีคาเฉล่ียมาก 2 ขอ ไดแก ที่พักมีการโฆษณาในนิตยสาร และ ที่พักมีการโฆษณาทางแผนพับ/ใบปลิว ตามลําดับ 

2.5. ดานบุคคล (People) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 4 ขอ
อยูในระดับมากท่ีสุด โดย ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศได รองลงมา คือ 
ที่พักมีบุคลากรประจําหนวยบริการตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับทองถิ่น นําทองเที่ยวได และ 
บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษตามโอกาสและความเหมาะสม ตามลําดับ และมีขอที่มีคาเฉลี่ยมาก 1 ขอ 
ไดแก บุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับระเบียบการตรวจลงตรา หรือวีซา ระบบประกันสุขภาพ 
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2.6. ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 4 ขออยูในระดับมากท่ีสุด โดย ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ไดแก ที่พักมีกลอง CCTV และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน รองลงมา คือ ที่พักมี
สิ่งกอสรางท่ีมั่นคง ปลอดภัยและสะอาด ที่พักมีการติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงคูมือ และแผนผัง
ทางหนีไฟ และ ที่พักมีสภาพแวดลอมสีเขียว เปนมิตรกับธรรมชาติ และกลมกลืนกับทองถิ่น ตามลําดับ และมีขอที่
มีคาเฉล่ียมาก 2 ขอ ไดแก ที่พักมีสถานที่ออกกําลังกายและศูนยดูแลสุขภาพ และท่ีพักมีหองครัวสวนกลางในการ
ประกอบอาหารและรับประทานอาหารรวมกันตามลําดับ 

2.7. ดานกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 
4 ขออยูในระดับมากที่สุด โดย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ที่พักมีบริการรถรับสง และรถเชา รองลงมา คือ ที่พัก
มีเคานเตอรบริการ และฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่พักมีบริการหองรับฝากสัมภาระ ท่ีมีประสิทธิภาพ และ ท่ีพักมี
บริการทําความสะอาดหองพัก ตามลําดับ และมีขอที่มีคาเฉลี่ยมาก 3 ขอ ไดแก ที่พักมีบริการซักรีด และหองซักรีด
รวมพรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน เตารีด ชุดเย็บผา ที่พักมีกิจกรรมเสริมพิเศษตามโอกาสและความเหมาะสม และ
ที่พักมีมุมอานหนังสือ พรอมสื่อภาษาตางประเทศ ตามลําดับ 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กับความตองการของผูสูงอายุวัยหลัง
เกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบสวนประสมทางการตลาด 7P’sจําแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดตอเดือน โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test 
และF-test เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’s test) 

3.1. จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาความตองการของผูสูงอายุวัย
หลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดาน
ราคา ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ และแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานบุคคล และดานกายภาพและการนําเสนอ 

3.2. จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาความตองการของผูสูงอายุวัย
หลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 จํานวน 6 ดานไดแกดานราคา ดานสถานที่
หรือชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพการนําเสนอ และ ดาน
กระบวนการ และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 จํานวน 1 ดาน ไดแกดานผลิตภัณฑ  ผูวิจัยจึงทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู คือ ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 61-55 ป มีความตองการปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานผลิตภัณฑ นอยกวาผูตอบแบบสอบถาม ที่มีอายุ มากกวา 65 ป 

3.3. จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาความตองการของ
ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญ่ีปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ทุก ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพการ
นําเสนอ และ ดานกระบวนการ 
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3.4. จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาความตองการ
ของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญ่ีปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ทุกดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพ
การนําเสนอ และ ดานกระบวนการ  

3.5. จําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาความตองการของ
ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญ่ีปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ทุกดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพการ
นําเสนอ และ ดานกระบวนการ  

4 สรุปสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบความตองการของผูเกษียณอายุชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาว
ในจังหวัดเชียงใหมในรูปแบบสวนประสมการตลาด 7P’s กับปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา ไดปฏิเสธ
สมมติฐานทุกขอ ไดแก ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญ่ีปุนที่มีเพศแตกตางกันจะมีความตองการตอสถานที่พํานัก
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการตอ
สถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนที่มีสถานภาพแตกตางกันจะ
มีความตองการตอสถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันจะมีความตองการตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน และผูสูงอายุวัย
หลังเกษียณชาวญี่ปุนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันจะมีความตองการตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัด
เชียงใหมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญ่ีปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมแสดง
ใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 61-65 ป สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือนอยูที่ 30,001-50,000 บาท (103,456-172,422 เยน) สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ วารัช มัธยมบุรุษ (2552) ท่ีศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวญ่ีปุน ที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุโดยเฉลี่ย 63 ป มี
รายจายตอเดือน 20,000-30,000 บาท 
 2. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
ในรูปแบบสวนประสมการตลาด 7P’s โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา มี 6 ดาน
อยูในระดับมากท่ีสุด โดย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานสถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานราคา ดาน
กระบวนการ และ ดานกายภาพและการนําเสนอ ตามลําดับ และ มีดานที่อยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานการ
สงเสริมการตลาด ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ จันทรจิรา ตันตยานุสรณ (2552) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการ
ของชาวญี่ปุนตอสถานท่ีพักระยะยาว บนถนนชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม โดยผูตอบแบบสอบถามมีความ
ตองการในระดับมากในปจจัยดานการตลาดทุกปจจัย 
 3. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากที่สุด โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ภายในโครงการมีระบบอินเตอรเน็ตไรสายทั่วพื้นที่ และ หองน้ําภายในหองพักแยกพื้นที่
สวนแหงและเปยก สอดคลองกับการศึกษาของ อรรถวุฒิ เรืองตรานนท (2558) ในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมชองชาวญี่ปุนที่เกษียณอายุแลวมักจะไดรับขอมูลจากอินเตอรเน็ทรอยละ 62.39 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผูตอบ
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แบบสอบถามสามารถใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตไดเปนอยางดี จึงสามารถสันนิฐานไดวาผูตอบแบบมีความ
ตองการใหภายในโครงการมีระบบอินเตอรเน็ตไรสายทั่วพื้นที่ และจากการวิเคราะหรูปแบบธุรกิจที่พํานักระยะยาว
ในจังหวัดเชียงใหม พบวาภายในโครงการมีการจัดสรรหองพักที่เนนสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีการออกแบบท่ีเอ้ือตอ
ลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุอยางครบครัน 
 4. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 4 ขออยูในระดับมากท่ีสุด โดย ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ผูประกอบการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน และมีขอที่มีคาเฉลี่ยมาก ไดแก ราคาเชา
หองพักเหมารวม คาไฟ คาน้ํา อาหาร และบริการเสริม สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับมาตรฐานสถานท่ี
พํานักระยะยาว ของกลุมพัฒนามาตรฐานการทองเท่ียว สํานักพัฒนาบริการทองเท่ียว สํานักงานพัฒนาการ
ทองเที่ยว มทท. (2009) องคประกอบท่ี 9 องคประกอบของผูประกอบการ ราคา และการระบุบริการตางๆ ไดระบุ
วา มีการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจนหากมีการเปล่ียนแปลงและเงื่อนไขตองมีการแจงลวงหนา 
 5. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก ที่พักตั้งอยูในตําแหนงที่มีความสะดวกในการใชชีวิตประจําวัน ไดแก ธนาคาร/ตูเงินอัตโนมัติ ตลาด/
ศูนยการคา รานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ไปรษณีย สอดคลองกับการศึกษาของ หทัย แบบแผน (2549) เร่ือง
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจที่พักแบบพํานักนานสําหรับนักทองเท่ียวชาวญี่ปุน ในจังหวัดเชียงราย ที่
พักตองเงียบสงบ มีคาใชจายที่ประหยัด และมียามรักษาการณ สวนบริเวณใกลเคียงที่ตองการคือ รานอาหาร และ
ธนาคาร สถานที่แลกเปล่ียนเงินตรา ดังนั้นสถานท่ีเหมาะสมควรอยูในตัวเมืองและเปนท่ีพักขนาดเล็ก 
 6. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 3 ขออยูในระดับมาก
ที่สุด โดย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ที่พักมีการนําเสนอสวนลดหองพัก สอดคลองกับการศึกษาของ จิรา 
ตันตยานุสรณ (2552) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการของชาวญ่ีปุนตอสถานที่พักระยะยาว บนถนนชางคลาน อําเภอ
เมืองเชียงใหม ดานสงเสริมการตลาดพบวากลุมตัวอยางมีความตองการในการลงโฆษณาในอินเตอรเน็ต มากที่สุด
รองลงมา คือ การใหสวนลดหองพัก และนอยที่สุดคือ การลงโฆษณาแผนพับโฆษณา 
 7. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
ดานบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 4 ขออยูในระดับมากท่ีสุด โดย ขอที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก บุคลากรสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ สอดคลองกับการศึกษาของ เฉลิมพล แจม
จันทร และคณะ (2555) เรื่อง การพํานักระยะยาวของคนญ่ีปุนในจังหวัดเชียงใหม:การวิเคราะหปจจัยกําหนด
ในชวงกอนและหลังการพํานัก พบวาผูสูงอายุชาวญ่ีปุนที่เขามาพํานักในประเทศไทย ตองการบุคลกรที่สามารถ
สื่อสารภาษาตางประเทศได เนื่องจากผูเขามาพํานักนั้นไมมีความรูในภาษาไทยและมีความเขาใจในภาษาไทยเพียง
เล็กนอยเทานั้น 
 8. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม 
ดานลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี 4 ขออยูในระดับมาก
ที่สุด โดย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ที่พักมีกลอง CCTV และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและ
กลางคืน สอดคลองกับการศึกษาของ อรรถวุฒิ เรืองตรานนท (2552) ศึกษาเร่ืองความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจ
ที่พํานักระยะยาวสําหรับผูเกษียณอายุชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเรื่อง
ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความนาเชื่อถือสูงภายในโครงการอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งชาวญี่ปุนมักจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของที่พักกอนที่จะตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักอาศัย 
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 9. ระดับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม  
ดานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ที่
พักมีบริการรถรับสง และรถเชา ซึ่งไมสอดคลองกับ การศึกษาของ หทัย แบบแผน (2549) เรื่องการศึกษาความ
เปนไปไดในการลงทุนธุรกิจที่พักแบบพํานักนานสําหรับนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน ในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากผูสอบ
แบบสอบถามตองการใหมีบริการเสริมในเร่ืองการบริการซักรีดและรานอาหารมากที่สุด 

10. เปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กับความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณ
ชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบสวนประสมทางการตลาด 7P’s พบวา โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

10.1 จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวาความตองการของผูสูงอายุวัย
หลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวามี
ความแตกตางกัน จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานบุคคล และดานกายภาพและการนําเสนอ  

10.2 จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวาความตองการของผูสูงอายุวัย
หลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวามี
ความแตกตางกัน จํานวน 1 ดาน ไดแกดานผลิตภัณฑ มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ ผูตอบแบบสอบถาม
ความตองการของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุ 61-55 ป 
มีความตองการปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ นอยกวาผูตอบแบบสอบถาม ที่มีอายุ มากกวา 65 ป 

10.3 จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวาความตองการของ
ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาราย
ดานพบวาไมแตกตางกัน 

10.4 จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบวาความตองการ
ของผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณา
รายดานพบวาไมแตกตางกัน 

10.5 จําแนกตามรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาความตองการของ
ผูสูงอายุวัยหลังเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาราย
ดานพบวาไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรมีการใสใจในดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ภายในโครงการตองมีระบบอินเตอรเน็ทไรสายใหทั่วพื้นที่ และหองน้ําภายในหองพักควรแยกสวนพื้นที่แหงและ
เปยกออกจากกัน 
 2. ดานราคา ผูประกอบการควรมีการใสใจในดานราคาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ผูประกอบการควรกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตองมีการแจงใหกับผูพักอาศัย
ลวงหนาเสมอ 
 3. ดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรมีการใสใจในดานสถานที่หรือชองทางการ
จัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ โดยเฉพาะสถานท่ีพักของโครงการควรจะต้ังอยูในตําแหนงที่มีความสะดวก
ในการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก ธนาคาร ตูถอนหรือฝากเงินอัตโนมัติ ตลาดหรือศูนยการคา รานสะดวกซื้อตลอด 
24 ชั่วโมง และไปรษณีย  

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 4. ดานการสงเสริมทางการตลาด ผูประกอบการควรมีการใสใจในดานการสงเสริมทางการตลาด โดยรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะมีการนําเสนอสวนลดราคาหองพัก 
 5. ดานบุคคล ผูประกอบการควรมีการใสใจในดานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะ
บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศได เนื่องจากผูพักอาศัยเปนชาวตางประเทศไมความรูความเขาใจใน
ภาษาไทยท่ีนอย 
 6. ดานกายภาพและการนําเสนอ ควรมีการใสใจในดานกายภาพและการนําเสนอ โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยเฉพาะความปลอดภายภายในโครงการควรจะมีกลอง CCTV และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทั้ง
กลางวันและกลางคืน 
 7. ดานกระบวนการ ควรมีการใสใจในดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะบริการรถ
รับสง และรถเชา และท่ีสําคัญคือ ควรมีพนักงานบริการและฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. เนื่องจากความตองการของผูสูงอายุวัยเกษียณชาวญี่ปุนตอสถานที่พํานักระยะยาวมีความสําคัญตอ
ผูประกอบการในการนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพสถานประกอบการเปนอยางมาก จึงความมีการสราง
แบบสอบถามในดานอื่นๆ บนแนวคิดมาตรฐานสถานท่ีพํานักระยะยาว 
 2. การศึกษาความตองการของผูสูงอายุวัยเกษียณชาวญ่ีปุนตอสถานที่พํานักระยะยาว ควรศึกษาในจังหวัด
อื่นๆ ดวยเนื่องจากในแตละจังหวัดมีความแตกตางกันในเร่ืองตางๆ 
 3. ควรมีการจัดสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับ ปญหาที่ผูประกอบการไดเจอและหาแนวทางในการแกไข
ปญหาและพัฒนาสถานประกอบการใหมีคุณภาพ 
 4. ผูศึกษาควรจัดทําแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการสถานท่ีพํานักระยะยาวข้ึนมาดวยเพ่ือความ
แมนยําในของมูลทั้ง 2 ฝาย 
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ปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

The Credit Risk Management Problems of Government Savings Bank at 
Ubon Ratchathani province
 
ผูวิจัย    ยุวดี  เนาวบุตร 

สาขาวชิาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารยเยาวกุล เกียรติสุนทร 

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร
ออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออมสิน
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
เจาหนาที่ธนาคารออมสินและลูกคาสินเชื่อจาก23 สาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย ผูจัดการสาขา 
ผูชวยผูจัดการสาขา เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ จํานวน 92 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของการทดสอบเปนคาแอลฟา 0.84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใช 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (μ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (�) 

 ผลวิจัยพบวา ความคิดเห็นของเจาหนาที่ธนาคารและลูกคาประวัติดีที่มีตอปญหาการบริหารความ
เสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.74 เม่ือพิจารณารายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากหานอย ดังนี้ 1) ดานการปรับโครงสรางหนี้          
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดวัตถุประสงคของงาน
ดานสินเชื่อของธนาคาร 2) ดานการจัดชั้นลูกหนี้ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดตามสถานะสินเชื่อของสาขาและการตรวจสอบความเสี่ยงดานสินเชื่อ 3) ดานการ
ประเมินคุณคาหลักประกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
วิเคราะหลูกหนี้และรายงานสถานการณหนี้ประจําทุกเดือน 4) ดานนโยบายและหลักประกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.67 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การตรวจสอบสภาพคลองของหลักประกันสินเชื่อ และ 
5) ดานการวิเคราะหสินเช่ือ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.57 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การพิจารณาผอนผันการชําระหนี้แกลูกหนี้ของธนาคาร  
 
คําสําคัญ : ธนาคารออมสิน, การบริหารความเส่ียง 
 
Abstract 

This research aimed to: 1) Study on credit risk management problems of the 
Government Savings Bank at Ubon Ratchathani 2) To compare credit risk management 
problems of the Government Savings Bank at Ubon Ratchathani classified by population. 
The population consisted on 92 bankers (Branch manager, assistant branch manager and 
credit officer) from 23 branches in Ubon Ratchathani. The research instruments consisted 
of questionnaires and structured interviews with the coefficient of reliability being 0.84. 
The statistics used in the data analysis are frequency, percentage, mean and Standard 
Deviation.
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 The research results found that the opinion of bankers and customers towards the 
credit risk management problems of the Government Savings Bank in Ubon Ratchathani 
by overall and item were at high level, with a mean at 3.74. In order of rank from the 
least mean to the highest mean considering by each side it was found: 1) Debt 
restructuring side has highest mean of 3.91 and by item were at high level is objectives 
of credit of bank 2) Classification of debtor side has mean of 3.86 and by item were at 
high level is branch credit monitoring and credit risk monitoring, 3) Valuation of 
collateral side has mean of 3.71 and by item were at high level is debt analysis and 
monthly credit report, 4) Policy and collateral side has mean at 3.67 and by item were at 
high level is checking liquidity of credit collateral, and least mean is 5) Credit analysis 
side has 3.57 and by item were at high level is consideration of waiver of debt repayment 
of the bank.

Key word : Government Savings Bank, Risk management.
 

บทนํา 
 ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) เปนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ มีฐานะทางการเงินท่ี
มั่นคงสูงเมื่อเทียบกับ 6 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ รวมท้ังสามารถนําสงเงินรายได แกกระทรวงการคลังสูงสุด
เมื่อเทียบกับธนาคารเฉพาะกิจอื่นของรัฐ จากการสํารวจในป พ.ศ. 2553 พบวา ภาพลักษณของธนาคารใน
มุมมองของ ประชาชนท่ัวไปมีความมั่นคงนาเชื่อถือเปนอับดับ 1 จากเดิมธนาคารเปนเพียงธนาคารเพ่ือการออม 
และเปนเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลท่ีใชในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการท่ีสําคัญในการสนองตอบ
นโยบายของรัฐบาล ปจจุบันธนาคารยังตองดําเนินงานใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความแปรผันผวน
ทางสภาวะการเงิน การเมืองและเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม แทน
การใชพนักงานจํานวนมาก ทําการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหม ๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันได 
(ธนาคารออมสิน, 2553 : 11) 

ธนาคารออมสินไดจัดตั้ง “ฝายบริหารความเสี่ยง” ขึ้นเพื่อทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงาน 
ใหคําปรึกษาแกผูบริหาร รวมทั้งดูแล รับผิดชอบการดําเนินนโยบายและกําหนด กลยุทธการบริหารความเส่ียง
โดยรวมของธนาคารออมสิน พรอมทั้งการระบุและควบคุมความเสี่ยงในการบริหารงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
ในการดําเนินการปองกันความเสี่ยงของธนาคารออมสินไดแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลดานการบริหาร
ความเสี่ยงของธนาคาร จํานวน 3 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย
และหนี้สิน 3) คณะกรรมการตรวจสอบ และไดจัดทําแผนแมบทการบริหารความเส่ียงของธนาคารตามแนวทาง
ของธนาคารแหงประเทศไทยใน 5 ดาน (ธนาคารออมสิน, 2553 : 17-19) 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัย สนใจศึกษาปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อ
ของธนาคารออมสิน ในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีทั้งสิ้น 23 สาขา เพื่อใหทราบถึงสภาพความเสี่ยงของง านดาน
สินเชื่อ ของธนาคารออมสิน และไดรับรูแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของงานดานสินเชื่อของธนาคาร
ออมสินซึ่งจะเปนแนวทางใหการบริหารงานดานสินเชื่อของธนาคารออมสินมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานนอยลง ลดขอขัดแยงหรือความไมเขาใจกันระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
สินเชื่อกับฝายตางๆ หรือกับผูบริหารของธนาคารออมสิน และยังเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 
และเพื่อปองกันและลดความสูญเสียตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นมีผลทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสินเชื่อ มีความเชื่อม่ัน
ในการปฏิบัติหนาที่ตอไป 
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ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนงหนาท่ี 
5. ประสบการณปฏบิัติงานดานสินเชื่อ 

ตัวแปรตาม 

ปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชือ่ของธนาคาร 
 ออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 5 ดาน 

1. ดานนโยบายและหลักประกัน 
2. ดานการวิเคราะหสินเชื่อ 
3. ดานการจัดชั้นลูกหนี ้
4. ดานการประเมินคุณคาหลักประกัน 
5. ดานการปรับโครงสรางหนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
สมมติฐานการวิจัย 

ปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี มีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัย

ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของมาสังเคราะหและวิเคราะหเปนตัวกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 รูปภาพแสดงตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
(ที่มา : ดวงใจ ชวยตระกูล (2552 : 3) 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชือ่ของธนาคารออมสินในจงัหวัดอุบลราชธานี เปน
การวิจัยแบบผสมคือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา มี 5 ดาน คือ 1) ดานนโยบายและหลักประกัน 2) ดานการวิเคราะหสินเชื่อ 
3) ดานการจัดชั้นลูกหนี้ 4) ดานการประเมินคุณคาหลักประกัน และ 5) ดานการปรับโครงสรางหนี้ 

2. ดานประชากรประชากร ไดแก เจาหนาที่ของธนาคารออมสินจาก 23 สาขา ในจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบดวย ผูจัดการสาขาๆละ 1 คน ผูชวยผูจัดการสาขาๆละ 1 คน เจาหนาที่ฝายสินเชื่อสาขา 
2 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 92 คน (ท่ีมา : หนวยตรวจสอบประจําป 2559 ของธนาคารออมสินจังหวัด
อุบลราชธานี)  

3. ตัวแปรที่ศึกษา  
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

หนาท่ี และประสบการณปฏิบัติงานดานสินเช่ือ 
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีธนาคาร ดานสินเชื่อธนาคารออมสินในจงัหวัด

อุบลราชธานี 5 ดาน คือ ดานนโยบายและหลักประกัน ดานการวิเคราะหสินเชื่อ ดานการจัดชั้นลูกหนี้ ดานการ
ประเมินคุณคาหลักประกัน และดานการปรับโครงสรางหนี้ 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชือ่ของธนาคารออมสินในจงัหวัดอุบลราชธานี เปน

การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ของธนาคารออมสินจาก 23 สาขา ในจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบดวย ผูจัดการสาขา สาขาละ1 คน ผูชวยผูจัดการสาขา สาขาละ 1 คน เจาหนาท่ีฝาย
สินเชื่อสาขา 2 คน รวมประชากรทั้งส้ิน 92 คน (ท่ีมา : หนวยตรวจสอบประจําป 2559 ของธนาคารออมสิน
จังหวัดอุบลราชธานี) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบสอบถามเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามตอปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี ใชกับ
ประชากรทั้งสิ้น 92 คน โดยแบบสอบถามครอบคลุมกรอบแนวคิด 5 ดาน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 
ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามลักษณะสํารวจ
รายการ (checklist) ขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณปฏิบัติงานดาน
สินเชื่อ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของเจาหนาท่ีธนาคารออมสินตอปญหาการ
บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 5 ดาน คือ 1) ดานนโยบายและ
หลักประกัน 2) ดานการวิเคราะหสินเชื่อ 3) ดานการจัดชั้นลูกหนี้ 4) ดานการประเมินคุณคาหลักประกัน 5) 
ดานการปรับโครงสรางหนี้ โดยมีคําถามท้ังหมดชุดละ 25 ขอ เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ มาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert’s Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด ตามเกณฑการประเมินความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัย 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของ
ธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี พรอมทั้งศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเพื่อให
สอดคลองกับการวิจัย 

2. กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย รางแบบสอบถามเชิงปริมาณและแบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ
เก่ียวกับปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี 4 ดาน คือ 1) ดาน
นโยบายและหลักประกัน 2) ดานการวิเคราะหสินเชื่อ 3) ดานการจัดชั้นลูกหนี้ 4) ดานการประเมินคุณคา
หลักประกัน และ 5) ดานการปรับโครงสรางหนี้ 

3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความสมบูรณของ
เนื้อหาและความถูกตองเที่ยงตรงตลอดจนครอบคลุมเนื้อหา และความเหมาะสมของคําถาม กอนสงใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง 

4. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจาก
อาจารย และสงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบจนไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 

5. วิเคราะหหาคุณภาพของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ (เคร่ืองมือ) โดยหาคา Item objective 
congruence (IOC) ดัชนีความสอดคลองที่ 0.93 
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6. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สมบูรณไปทดสอบ (Tryout) เจาหนาท่ีธนาคารออมสินและ
ลูกคาสินเชื่อในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไมใชประชากรในการวิจัย จํานวน 30 คน และ 2 คน แลวนํามาหาคา
ความเชื่อม่ัน (Riliability) เพื่อใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (cronbach.n.d:unpaged) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.84 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 นําแบบสอบถามแจกใหกลุมประชากรตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 92 คน จาก 23 สาขา ใน
จังหวัดอุบลราชธานี คนละ 1 ฉบับ และจัดเก็บแบบสอบถามจากประชากรที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนพรอม
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับมา พรอมจัดหมวดหมูของแบบสอบถามใหเปนระเบียบ เพื่อ
เตรียมพรอมที่จะนําวิเคราะหขอมูลตอไป 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดรับแบบสอบถาม ผูวิจัยตรวจความสมบูรณและดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
โดยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมาเปล่ียนเปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกลงในโปรแกรม 
เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การคํานวณหาขอมูลสถานภาพดานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม
สวนที่ 1 ท่ีมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุป
ออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัด
อุบลราชธานี แตละดานเปนรายขอมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สวนการวิเคราะหขอมูลการวิจัยใชเกณฑในการแปลผลของ เบส (Best. n.d : upaged ; อางอิงมา
จากชูศรี วงศรัตนะ. 2544:75) และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open-Ended) ใช
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวสรุปออกมาเปนคาความถี่ (Frequency) โดยเรียงลําดับจาก
มากไปนอย และหาคารอยละ (Percentage) 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic means) คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcien) ของครอนบาค (Crobach.n.d:unpaged) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสนิเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี สรุปได ดังนี้ 

1. ปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี ตาม
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ของธนาคารออมสิน 23 สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (μ = 3.74) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงสุดคือ ดานการปรับโครงสรางหนี้ (μ = 3.91) สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการวิเคราะหสินเชื่อ          

(μ = 3.57) 
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ตารางที่ 1 แสดงปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี          
ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ของธนาคารออมสิน 23 สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี แยกเปน
รายดาน ดังน้ี 

รายดาน สรุปผล 
ดานนโยบายและ
หลักประกัน 

โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (μ = 3.67) เม่ือพิจารณารายขอพบวา

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดวัตถุประสงคของงานดานสินเชื่อของ
ธนาคาร (μ = 3.79) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความสมํ่าเสมอในการ

ประชุมรวมกันเพื่อชี้แจงนโยบายแกพนักงาน (μ = 3.74) 

ดานการวิเคราะหสินเช่ือ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (μ = 3.57) เม่ือพิจารณารายขอพบวา

ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การติดตามสถานะสินเชื่อของสาขาและการตรวจสอบ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (μ = 3.63) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความ

ชํานาญในการปฏิบัติงานดานสินเชื่อของเจาหนาท่ีดานสินเชื่อ (μ = 3.36)  

ดานการจัดชั้นลูกหนี้ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (μ = 3.86) เม่ือพิจารณารายขอพบวา

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวิเคราะหลูกหนี้และรายงานสถานการณหนี้
ประจําทุกเดือน (μ = 4.00) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บัญชีลูกหนี้ แยก

จากบัญชีควบคุม (μ = 3.76)  

ดานการประเมินคุณคา
หลักประกัน 

โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (μ = 3.71) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรวจสอบสภาพคลองของหลักประกัน
สินเชื่อ (μ = 3.79) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การใหความสําคัญเรื่อง

มูลคาของหลักประกันตอสินเชื่อ (μ = 3.64) 

ดานการปรับโครงสรางหนี้  โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (μ = 3.91) เม่ือพิจารณารายขอพบวา

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพิจารณาผอนผันการชําระหนี้แกลูกหนี้ของ
ธนาคาร (μ = 4.05) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การจัดทําเอกสาร

ประกอบการพิจารณา (μ = 3.78)  

 
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออม

สิน ในจังหวัดอุบลราชธานี  
ความเห็นของเจาหนาที่ของธนาคารออมสิน 23 สาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ

ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณปฏิบัติงานดานสินเชื่อ พบวา ความคิดเห็นโดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตาง 
 

อภิปรายผล 
ความคิดเห็นผูของเจาหนาที่ธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 23 สาขา เกี่ยวกับปญหา

การบริหารความเส่ียงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย ผูจัดการธนาคาร 
ผูชวยผูจัดการธนาคาร และเจาหนาที่ฝายสินเชื่อของธนาคารแตละสาขา จํานวน 92 คน พบวา โดยภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการปรับโครงสรางหนี้ 
(μ= 3.91) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการวิเคราะหสินเชื่อ (μ = 3.57) สอดคลองกับงานวิจัยของ 
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วิโรจน หระสิทธิ์ (2554 : 78-82) เคยศึกษาการปฏิบัติการบริหารความเส่ียงดานเครดิต ของพนักงานสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคามและรอยเอ็ด พบวา ระดับ
การปฏิบัติการบริหารความเส่ียยงดานเครดิต ของพนักงานสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับสูงสุดไปหาตํ่าสุด
สามอันดับแรก ไดแก ดานการวิเคราะหหลักประกันสินเชื่อ ดานการควบคุมภายในเกี่ยวกับลูกหนี้ และดานการ
วิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ 

 
ตารางที่ 2 สรุปความคิดเห็น เกี่ยวกับปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัด

อุบลราชธานี จาก 23 สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี แยกเปนรายดาน ดังน้ี  
รายดาน สรุปผล 

ดานนโยบายและ
หลักประกัน 

โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดวัตถุประสงคของงานดานสินเชื่อของธนาคาร 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือความสม่ําเสมอในการประชุมรวมกันเพื่อชี้แจง
นโยบายแกพนักงาน 

ดานการวิเคราะหสินเช่ือ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ การติดตามสถานะสินเชื่อของสาขาและการตรวจสอบความ
เสี่ยงดานสินเชื่อ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด  คือ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดานสินเช่ือของเจาหนาท่ีดานสินเชื่อ 

ดานการจัดชั้นลูกหนี้ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวิเคราะหลูกหนี้และรายงานสถานการณหนี้ประจําทุก
เดือน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บัญชีลูกหนี้ แยกจากบัญชีควบคุม 

ดานการประเมินคุณคา
หลักประกัน 

โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ การตรวจสอบสภาพคลองของหลักประกันสินเชื่อ สวนขอท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การใหความสําคัญเรื่องมูลคาของหลักประกันตอ
สินเช่ือ  

ดานการปรับโครงสรางหนี้  โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การพิจารณาผอนผันการชําระหนี้แกลูกหนี้ของธนาคาร 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารออมสินในจังหวัดอุบลราชธานี         
มีขอเสนอแนะ โดยมีสาระสําคัญ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้  
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ตารางที่ 3 สรุปขอเสนอแนะ เก่ียวกับปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ จาก 23 สาขาในจังหวัด
อุบลราชธานี เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยแยกเปนรายดาน ดังนี้  

รายดาน ขอเสนอแนะ 
ดานการปรับโครงสรางหนี้ ธนาคารควรดําเนินการโดยเร็วถาเห็นวาลูกคากําลังประสบปญหาดานการ

ชําระหนี้ และไมควรใหเปนการเสียประวัติทางธุรกรรมการเงินของลูกคา อาจ
แกปญหาโดยการแจงใหลูกคาทราบถึงระยะเวลาการดําเนินการตามขั้นตอน
ตางๆ 

ดานการจัดชั้นลูกหนี้ ควรทําดวยความรวดเร็ว เพ่ือไมใหเกิดปญหาการคางชําระนาน จนเกิดผลเสีย
ตอลูกคา และควรใหความเสมอภาคกับลูกคาทุกคนที่มีปญหา อาจแกปญหา
โดยการแจงใหลูกคาทราบถึงระยะเวลาการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ 

ดานการประเมินคุณคา
หลักประกัน 

ควรจัดใหมีการประเมินมูลคาหลักประกันโดยมีราคาที่เทากันทุกสาขาให
เหมาะสม อาจแกไขโดยการเลือกบริษัทประเมินรวมที่มีหลักเกณฑการ
ประเมินราคาเดียวกัน 

ดานนโยบายและ
หลักประกัน 

ธนาคารออมสินควรมีความชัดเจนในเร่ืองราคาประเมินในแตละสาขาใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน อาจแกปญหาโดยจัดใหมีเกณฑการตั้งราคาประเมินที่
ชัดเจนและผูประปฏิบัติงานท่ีมีความรูความชํานาญสูง 

ดานการวิเคราะหสินเช่ือ ควรมีการควบคุมการปฏิบัติงานในการวิเคราะหสินเชื่อใหสะดวก รวดเร็วทัน
ตอความตองการของลูกคา ควรทําตามลําดับคิวมากอนมาหลัง และควร
พิจารณาถึงความสามารถดานรายไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของลูกคามา
ประกอบการวิเคราะหสินเช่ือดวย 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 

1. ควรศึกษาวิจัยถึงปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารอ่ืนๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปญหาการบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อของทุกธนาคารในจังหวัด

อุบลราชธานี 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล 
 
Marketing Mix Factors Affecting to buying Decision of Consumers on Detached 
House in Perimeters 
 
ผูวิจัย วันเพ็ญ ทรัพยสมบูรณ 

สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพสวนบุคคลท่ีสงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภท

บานจัดสรรในเขตปริมณฑลและศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภท
บานจัดสรรในเขตปริมณฑล โดยใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูที่มีความสนใจซ่ือบาน
จัดสรร จํานวน 400 คน โดยใชสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis) ในการทดสอบ 

ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส มีรายไดมากกวา 40,001 บาท และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา สภาพสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ และสถานภาพ สงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภทบาน
จัดสรรในเขตปริมณฑล และสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการเลือกซ้ือที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑล 

 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด,บานจัดสรร,ปริมณฑล 
 
Abstract 

This study aimed primarily to investigate personal factors related to consumers' 
decision to buy residential housing in the metropolitan area and to study marketing mix 
factors related to the purchase of residential housing in the metropolitan area. The 
questionnaire was used to collect data from. The samples consist of 400 to interested 
buying Decision of Consumers on Detached House in Perimeters and the inferential 
statistics for hypothesis was regression analysis test. 

The study was found that majority of the respondents were females who were 31–
40 years old. Most of them were civil servants with undergraduate educational 
background. They earned average monthly incomes of more than 40,000 baht and 
employee. The hypothesis testing was indicated that personal factors for sex career and 
marital status relationships with decision making buying of consumers on Detached 
House in Perimeters and Marketing Mix have relationships with decision making buying 
of consumers on Detached House in Perimeters. 

Keywords : Marketing mix factors, housing development, Perimeters,
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บทนํา 
การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไดใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน โดยควบคูไปกับการขยายตัวของเมือง เพื่อเปนการกระจายรายได ในชวงหลายปที่ผานมา หลายรัฐบาลได
มีมาตรการตางๆออกมาเพ่ือใหมีการขยายตัวของเขตเมืองมากยิ่งขึ้น อําเภอธัญบุรีเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัด
ปทุมธานี มีลักษณะเปนแนวยาวขนานไปกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปจนสุดเขตจังหวัดปทุมธานี เปนพื้นที่ที่มี
ความเจริญมากกวาอําเภอเมืองปทุมธานี เนื่องจากเปนทางผานของการคนนาคมไปภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแหง ในภาค
เศรษฐกิจมีทั้งในภาคการผลิต อาทิเชน ชิ้นสวนรถยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม
อาหารและภาคธุรกิจบริการ ไดแก โรงแรมและท่ีพัก หางสรรพสินคา ธุรกิจรานอาหาร อําเภอธัญบุรีมีพื้นที่ 
112.124 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร 203,692 คน ความหนาแนน 1,816.66 คน/ตารางกิโลเมตร ดังนั้น
จึงสงผลใหเขตอําเภอธัญบุรี มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน ทั้งประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่ยายถิ่น
ฐานเพ่ือประกอบอาชีพในเขตอําเภอธัญบุรีและใกลเคียง เมื่อมีการยายถิ่นฐานและเกิดการจางงานและสงผลตอ
การสรางความมั่นคงในชีวิต โดยทั่วไปส่ิงที่วัยแรงงานจะสรางคือการมีบานเพื่อเปนที่อยูอาศัย เพื่อแสดงฐานนะ
ทางสังคมและเพ่ือสรางความมั่นคงใหชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 
2560) ซึ่งความสําคัญของบาน ไมใชมีเฉพาะแคการออกแบบโครงสรางหรือแคการตกแตงภายในอยางเดี ยว
เทานั้น พื้นท่ีที่อยูรอบตัวบานคืออีกองคประกอบท่ีสําคัญ ไมวาจะเปนพื้นที่สวนที่จอดรถ รั้ว ตลอดจนถนนหนา
บาน หรือแมแตเพื่อนบาน สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลคอนขางสําคัญตอความเปนอยูในบาน สิ่งแวดลอมก็สงผลตอที่อยู
อาศัย ทุกคนตองการมีชีวิตครอบครัวที่มั่นคง จึงมีผลตอการดํารงชีวิต มีบุคคลที่มีความสัมพันธกันมาอยูรวมกัน 
แตละคนมีบทบาทหนาที่ตามฐานะของตน บานจึงเปนสังคมพื้นฐานขนาดเล็กและสําคัญที่จะดําเนินชีวิต เปน
ปจจัยหนึ่งในปจจัยสี่ที่ บานเปนศูนยรวมของสมาชิกทุกคน ซึ่งเปนการสงเสริมความมั่นคงของชีวิตในฐานะเปน
พลเมืองดี และเสริมสรางความดีงามแกจิตใจ 

แนวโนมการลงทุนของภาครัฐดานอสังหาริมทรัพย ป 2559-2560 (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2559) พบวา ในชวงไตรมาสแรกท่ีผานมาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราเติบโตรอยละ 
3.2 โดยภาคการกอสรางสวนใหญจะเปนของภาครัฐ ขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนและการกอสรางยังไมคอย
เขมแข็งมากนัก ทําใหตัวเลข 4 เดือนแรกของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสรางไมดีมากนัก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในป 2560 
รอยละ3.3 ถือวามีความเปนไปไดที่จะเติบโตตามเปาหมายที่กําหนด หลังจากในป 2558 ท่ีผานมามีอัตราการ
เติบโตรอยละ 2.8 ขณะที่ภาครัฐก็ใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานคอนขางมาก โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดผลักดันใหมีแพ็คเกจของการลงทุนดานโลจิสติกสและ
โครงสรางพื้นฐานในระยะยาวและมีแผนที่จะลงทุนโครงการขนาดใหญในชวง 4-5 ปขางหนาเพิ่มดวย ซึ่งจาก
ขอมูลของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยประจําไตรมาสที่ 3 ประจําป 2559 (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย,2559) 
พบวา ในภาพรวมของสถานการณมีการขยายตัวของอุปสงคในตลาดที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นอยางมากในชวง 2 ไตร
มาสแรกของป 2559 ที่อุปทานในตลาดที่เกิดขึ้นและสะสมมาในชวงกอนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาค
อสังหาริมทรัพย โดยการลดคาธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และคาจดจํานองสงผลใหยอดจํานวนหนวยการโอน
กรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 และ 2 ของป 2559 สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2558 ประมาณรอยละ 20.51 และ 
21.92 ตามลําดับ แมวาจะทําใหจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 3 ของป 2559 ลดลง แตพบวา
มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพยในภาพรวมจํานวนหนวยการโอนกรรมสิทธ์ิสะสม 3 ไตรมาสของป 2559 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.16 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 โดยเพ่ิมจาก 132,773 หนวย เปน 
134,319 หนวย ในภาพรวมจํานวนหนวยที่อยูอาศัยเปดขายใหมในชวง 3 ไตรมาสแรกป 2559 ลดลงรอย 9 เม่ือ
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เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการเปดขายอาคารชุดใหมลดลงในชวงไตรมาส 1 – 2 แตมาเปด
โครงการใหมเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ทําใหภาพรวม 3 ไตรมาสแรกของป 2559 โครงการอาคารชุดเปดขายใหม
ลดลงรอยละ 17 แตโครงการบานจัดสรรมีการเปดขายใหมเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ในเขตอําเภอ ลําลูกกา–คลอง
หลวง–ธัญบุรี–หนองเสือ อยูในลําดับที่ 3 จํานวน 3,890 หนวย โดยอัตราการซ้ือขายบานจัดสรรในเขตนี้ลด
นอยลง หลังจากเกิดวิกฤตน้ําทวมตั้งแต ป 2554(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจของผูบริโภคมีความสัมพันธกับการ
เลือกซื้อท่ีอยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดนํามาสรางเปน
กลยุทธในการทําธุรกิจบานจัดสรรตอไปเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพสวนบุคคลที่สงผลตอการเลือกซ้ือที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขตปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรใน

เขตปริมณฑล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล 

ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีตางๆตามแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร (Kotler Philip,2003)สวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix'4Ps) และแนวคิดปจจัยสวนบุคคลของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2541)ผูวิจัยได
นํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาดังภาพ 

 
ภาพที่ 1กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ขอมูลทั่วไป 
1.เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา  
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
ที่มา :ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2541) 

การตัดสินใจซื้อ 
- การรับรู 
- การคนหาขอมูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตัดสินใจซื้อ 
- พฤติกรรมหลังการซื้อ 
ที่มา : Kotler and Armstong,  
(2004) 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(4P) 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ีหรือชองทางการใหบริการ 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
ที่มา:KotlerPhilip (2003) 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขตปริมณฑล ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
ประชากรที่อาศัยบานจัดสรรอยูในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 400 คน การกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน โดยวิธีกําหนดสัดสวนดวยดวยวิธีจับฉลากเครื่องมือใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  ขั้นตอนการสราง
เคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับแนวความคิดทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจบริการ แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย งานวิจัยที่เก่ียวของพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมาย
ของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC และทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุดเพ่ือนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.970 
 4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลแบบวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบความสะดวก ( Convenience 
Sampling) คือ บุคคลท่ีตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ
เลือกสถานที่เก็บแบบสอบถามจากหางสรรพสินคา เขตนิคมอุตสาหกรรม และสํานักงานโครงการตั้งแตเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 จํานวน 400 ชุด โดยใหประชากรที่อาศัยบานจัดสรรอยูในเขตอําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
  2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยการกําหนดเกณฑในการวัด
ระดับความสําคัญ ใชวิธีการนาคะแนนสูงสุดลบคะแนนตํ่าสุด และหารดวยจํานวนชั้น ตามหลักสถิติการ
วัดการกระจายขอมูล เพ่ือใหไดความกวางของอันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชบัญชา, 2546) โดยมีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 
 

ชวงความกวางของขอมูลในแตละชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
 
= 5 – 1 

 
= 0.8 
 

การกําหนดเกณฑดังกลาว ไดความกวางของชั้น เทากับ 0.8 สามารถนํามากําหนดเกณฑโดยละเอียด
มากยิ่งขึ้นในการอธิบายความหมายของระดับการใหความสําคัญและระดับการตัดสินใจ ของกลุมตัวอยาง ตาม
ชวงคะแนนดังนี้ 

ชวงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความสําคัญและระดับการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 
ชวงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความสําคัญและระดับการตัดสินใจในระดับมาก 
ชวงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสําคัญและระดับการตัดสินใจในระดับปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความสําคัญและระดับการตัดสินใจในระดับนอย 
ชวงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความสําคัญและระดับการตัดสินใจในระดับนอยที่สุด 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติขั้นพ้ืนฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรประชากรที่อาศัยบานจัดสรรอยูในเขตอําเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใชคือคาแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)  
2. วิเคราะหระดับความสําคัญของระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อบาน

จัดสรรในเขตปริมณฑลและวิเคราะหระดับปจจัยดานการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล)โดยรวมราย
ดาน และรายขอสถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย (mean) ใชแปรความหมายของขอมูลตางๆและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล 

3. วิเคราะหสถานสภาพสวนบุคคลที่สงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑล สถิติที่ใชทดสอบคือ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

จํานวนชัน้ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑลมีผลสรุปดังนี้ 

1. ขอมูลสภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ดานอายุผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ

เปนผูมีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีสถานภาพการสมรส สวนใหญมีสถานภาพสมรส รองลงมาคือสถานภาพโสด และ
สถานภาพหยาราง สวนดานระดับการศึกษา สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ในดานรายไดตอเดือน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมากกกวา 40,000 บาท สวนอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานบริษัท  

2. ระดับความสําคัญปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล 
พบวาอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายดานของ Marketing Mix พบวา 

2.1 ดานผลิตภัณฑ โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนหัวขอไดแก รูปแบบของบานมีความสวยงาม โดดเดนและทันสมัย, ตําแหนงของบานถูกวางไวอยาง
ลงตัว , มีจํานวนท่ีจอดรถเพียงพอตอความตองการ, หองนั่งเลนมีพื้นที่ตอบสนองประโยชนใชสอยไดพอเพียง 
และมีระบบคลับเฮาสและจัดกิจกรรมหมูบาน 

2.2 ดานราคา โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณาเปนหัวขอไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของบาน, สถาบันการเงินที่ใหกู จํานวนเงินในการทําสัญญา
ที่เหมาะสม, อัตราดอกเบ้ียเงินกูต่ํา และระยะเวลาในการผอนชําระ  

2.3 ดานการจัดจําหนาย โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก
ที่สุด เม่ือพิจารณาเปนหัวขอไดแก บานสรางเสร็จพรอม, มีการโฆษณาชัดเจนทําใหตัดสินใจเลือกซื้อได , มี
สวนลด การแจก แถม โปรโมชั่นที่นาสนใจแกลูกคา, มีบริเวณสํานักงานขายและบานตัวอยางตกแตงสวยงาม 
และมีพนักงานใหขอมูลเบ้ืองตนของโครงการ  

2.4 ดานสถานที่ โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนหัวขอไดแก มีสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี , มีบรรยากาศรมรื่นเปนธรรมชาติ, มีปายบอกทางเขา
หมูบานชัดเจน, ในโครงการมีความสะอาดและเปนระเบียบ และทําเลท่ีตั้ง ติดถนนใหญ  

3. ระดับความสําคัญของปจจัยดานการตัดสินใจซื้อตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล 
คาเฉล่ียโดยรวม พบวาอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา  

3.1 ดานการรับรู โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเปนหัวขอไดแก ตองการเปล่ียนที่อยูใหมเพราะรายไดเปลี่ยนแปลง, ตองการแยกครอบครัวหรือ
สรางครอบครัวใหม , ตองการที่อยูอาศัยที่เปนชุมชนใกลสิ่งอํานวยความสะดวก , ตองการเปล่ียนที่อยูใหมและ
ใหญกวาเดิม และมีตองการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต  

3.2 ดานการคนหาขอมูล โดยเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเปนหัวขอไดแก ผูซื้อมีการคนหาขอมูลโดยสอบถามจากพนักงานขายกอน, ผูซื้อมีการเขาชม
โครงการมากกวา 3 คร้ัง กอนตัดสินใจ , ผูซื้อมีการแวะชมโครงการเพื่อหาขอมูลที่ละเอียด, มีการสํารวจเสนทาง
คมนาคมจากโครงการไปสถานที่ทํางาน สถานที่พักผอน หรือจากโรงเรียนของบุตรกอน และผูซื้อหาขอมูลจาก
เว็บไซตหรือจากสื่อโซเซียลกอน  

3.3 ดานการประเมินทางเลือก โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนหัวขอไดแก ผูซื้อตองการบานพรอมอยูมากกวาบานจองลวงหนา , ผูซื้อมีการ
เปรียบเทียบราคา คุณภาพ สังคม ส่ิงแวดลอม ของแตละ, ผูซื้อชอบบานที่ทันสมัยสไตสโมเดิรน , ผูซื้อมีการ
เลือกซื้อบานดวยระบบกอสรางที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน และผูซื้อมีการหาขอมูลของโครงการบานจัดสรร 
หลายๆ โครงการจากเว็บไซต งานนิทรรศการบาน สื่อโซเชียลหรือสื่ออ่ืนๆ  
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3.4 ดานการตัดสินใจซื้อ โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก
ที่สุด เม่ือพิจารณาเปนหัวขอไดแก ผูซื้อตัดสินใจซื้อเพราะสภาพแวดลอม บรรยากาศภายในโครงการ, ผูซื้อ
ตัดสินใจซื้อเพราะการใหบริการของพนักงาขาย, ผูซื้อตัดสินใจซื้อเพราะโปรโมชั่นพิเศษ, ผูซื้อตัดสินใจซื้อ โดยมี
สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ และผูซื้อตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในชื่อเสียงโครงการ  

3.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนหัวขอไดแก ผูซื้อมีความภูมิใจที่อยูในสังคมของบานจัดสรร,ผูซื้อมีความพึงพอใจ
คุณภาพของที่อยูอาศัย, ผูซื้อรูสึกมีความพึงพอใจและอยากแนะนําบุคคลอื่นใหเขามาอยูอาศัยในโครงการ, ผูซื้อ
มีความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย เชน การรักษาความปลอดภัย สภาพแวดลอม การบริการของ
พนักงานโครงการ และผูซื้อมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของโครงการ  

4. ผลการทดสมมติฐานสภาพสวนบุคคลที่สงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑล และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑล โดยการวิเคราะหใชสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis) ดังนี้ 

4.1 สภาพสวนบุคคลที่สงผลตอการเลือกซ้ือที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรในเขตปริมณฑล ท่ี
แตกตางกัน พบวา สภาพสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ และสถานภาพ สงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสภาพสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
และอาชีพ ไมมีผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล 

4.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรใน
เขตปริมณฑล พบวา สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และสถานที่ 
มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑลผูวิจัย

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
สภาพสวนบุคคลดานเพศ อาชีพและสถานภาพสงผลตอซ้ือบานจัดสรรในเขตปริมณฑล อาจเปนเพราะ

สถานภาพทางเพศ อาชีพและสถานภาพสมรส มีความเก่ียวเนื่องกับบุคคลในครอบครัว ซึ่งตองใชวิจารณญาณ 
ความคิดเห็นรวมกันในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนรินทิรา เพ็งพรพิพัฒนและสมยศ อวเกียรติ 
(2558) โดยทําการศึกษาถึง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูซื้อในการเลือกซื้อท่ีอยูอาศัยแบบบานเดี่ยวในเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร สภาพสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและอาชีพไมมีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล อาจเปนเพราะในการตัดสินใจซ้ือบานนั้น ไมวาผูซื้อมีชวงอายุ 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนหรืออาชีพใด ตางมีความคิดที่เปนอิสระ สามารถตัดสินใจในการซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม สงผลตอเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากโครงการบานจัดสรรที่ผูวิจัยไดสอบถามกลุมตัวอยาง มีรูปแบบของบานมี
ความสวยงาม โดดเดนและทันสมัย, ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของบาน, บานสรางเสร็จพรอมอยูและมี
สภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมนนัทธ มีสัตย (2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอแนวโนมในการเลือกซื้อบานในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก พบวา สวนใหญเลือกซื้อบานที่สรางเสร็จแลว 
แหลงขอมูลขาวสารตางๆเกี่ยวกับการซ้ือบานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาดูที่โครงการดวยตนเอง ผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบาน คือ คูครอง (สามี/ภรรยา) เลือกซื้อบานใหม สวนใหญเลือกซื้อบาน แบบบานเดี่ยว
ชั้นเดียว มีการเปรียบเทียบราคาและ โครงการบานเลือกชําระเงินคาบานโดยการผอนชําระกับธนาคาร ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสําคัญอยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด  
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา สงผลตอเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑล ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากมีรูปแบบของบานมีความสวยงาม โดดเดนและทันสมัย , 
ตําแหนงของบานถูกวางไวอยางลงตัว และมีจํานวนท่ีจอดรถเพียงพอตอความตองการ ซึ่งมีความสอดคลองกับ  
กรรณกรณ ชาญยุทธกร (2554) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก หองนอนมีพื้นที่กวางขวาง หองนั่งเลนมีพื้นที่
ตอบสนองประโยชนใชสอยไดพอเพียง มีที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ 
และสภาพแวดลอมในโครงการมีความสาดเรียบรอย 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวา สงผลตอเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑลซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากราคาเหมาะสมกับคุณภาพของบาน, สถาบันการเงินที่ใหกูและจํานวน
เงินในการทําสัญญาที่เหมาะสม สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของฐานพัทธ จันทรสุกรี (2557) ไดศึกษากลยุทธการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยว
ของผูบริโภค พบวา วิธีการชําระเงินเพ่ือซื้อบานที่มากที่สุดคือจายสดบางสวนและกูสถาบันการเงินบางสวน 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย พบวา สงผลตอเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑล ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากบานสรางเสร็จพรอมอยู มีการโฆษณาชัดเจนทําให
ตัดสินใจเลือกซื้อได มีสวนลด การแจก แถม โปรโมชั่นที่นาสนใจแกลูกคา โดยอาจเปนเพราะส่ือและการโฆษณา
มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร รวมทั้งบานที่สรางเสร็จกอนขาย ทําใหผูบริโภคตัดสินใจไดงายกวาบานที่ยัง
ไมแลวเสร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย วันดี (2558) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและสวนประสมการตลาด
ในการเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการขนาดเล็กในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา การพัฒนาสวนประสม
การตลาดของผูประกอบการบานจัดสรร พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ ราคาตอรองได การจัดจําหนายที่
หลากหลายเพ่ิมส่ือการโฆษณามากข้ึน การรับประกันหลังการขาย พัฒนาดานบุคคล สถานท่ีและเครื่องออก
กําลังกาย ผูซื้อตองการบานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา การขายทางสื่อออนไลน พนักงานขายท่ีแนะนําขอมูล
ไดดี การโอนกรรมสิทธ์ิที่ตรงเวลา ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่ พบวา สงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต
ปริมณฑล ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากมีสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี มีบรรยากาศรมรื่นเปน
ธรรมชาติ และมีปายบอกทางเขาหมูบานชัดเจน อาจเปนเพราะผูบริโภคมีความตองการพักอาศัยใน
สภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี มีเพ่ือนบานที่เปนมิตร มีความปลอดภัย และมีบรรยากาศรมรื่นเปนธรรมชาติ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัญชิดา วงศรักเกาะ (2556) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานเด่ียวในโครงการบานจัดสรร ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานเดี่ยวในโครงการ บานจัดสรร ในเขต
อําเภอหัวหิน พฤติกรรมการซื้อบานเดี่ยวในโครงการบานจัดสรรสวนใหญจะคํานึงถึงความปลอดภัยมากท่ีสุด 
รองลงมา ใชเปนที่อยูอาศัยและเพื่อบอกถึงสถานะความนาเชื่อถือ 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

1. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรร ในเขตปริมณฑล ดังนั้น 
ผูบริหารโครงการบานจัดสรร ควรมีรูปแบบของบานมีความสวยงาม โดดเดนและทันสมัย รวมท้ังพื้นที่ในการใช
สอยภายในบาน ใหสอดคลองกับคามตองการของผูบริโภค เพื่อสรางความไดเปรียบของการแขงขัน 

2. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคาสงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรร ในเขตปริมณฑล ดังนั้น 
ผูบริหารโครงการบานจัดสรรควรกําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของบาน และมีสถาบันการเงินในการกู
เพื่อที่อยูอาศัยเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริโภค  

3. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายสงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล 
ดังนั้น ผูบริหารโครงการบานจัดสรรควรสรางบานใหแลวเสร็จพรอมอยู รวมทั้งมีบานตัวอยางใหผูบริโภคได
ตัดสินใจ มีการโฆษณาชัดเจนทําใหตัดสินใจเลือกซื้อไดโดยอาจใชสื่อโซเชียล รวมทั้งมีสวนลด การแจก แถม 
โปรโมชั่นที่นาสนใจแกลูกคา 

4. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายสงผลตอเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตปริมณฑล ดังนั้น 
ผูบริหารโครงการบานจัดสรรควรสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดีภายในหมูบาน มีบรรยากาศรมรื่นเปน
ธรรมชาติและมีความสะอาดและเปนระเบียบ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ผูวิจัยควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในจังหวัดที่เปน
เมืองใหญ จังหวัดที่มีเขตอุตสาหกรรมหรือแหลงทองเที่ยวเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อบานจัดสรรที่แตกตางกัน 

2. ผูวิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความคาดหวังของผูบริโภคในการซื้ อบานจัดสรรเพื่อนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงการเสนอบานจัดสรรใหไดตรงตามความตองการของผูบริโภค 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ             
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

THE MARKETING FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY 
JASMINE RICE PRODUCTS. PEOPLE IN THE CITY ROI ET. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจากกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 2.เพื่อ
เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจากกลุม
อุตสาหกรรมขาวหอมมะลิของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ประชากร
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน149,544 คน กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยาโมเนไดจํานวนกลุมตัวอยาง 399 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย 
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test,f – test 

จากการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน 
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย/เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว  รายไดตอครัวเรือนระหวาง 
35,001-45,000 บาท สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน ซื้อขาวแตละคร้ังมากกวา 10 กิโลกรัม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( = 4.09) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ ดานลักษณะทางกายภาพ ( = 4.17) ดานชองทางการจัดจําหนาย (

= 4.12) ดานกระบวนการใหบริการ ( = 4.12) ดานบุคลากร ( = 4.10) ดานการสงเสริมการตลาด ( = 4.08) 

ดานผลิตภัณฑ ( = 4.05) ดานราคา ( = 4.01) 
การทดสอบสมมัติฐานพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนขาวที่ซื้อแตละคร้ัง ยี่หอขาวที่ซื้อ และสถานที่ซื้อ แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ดไมแตกตางซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานทุกดาน  

 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนผสมทางการตลาด,การตัดสินใจซื้อ,ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ 
 
 
 

X

X X

X X X

X X

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



Abstract 
The objective of this study were 1) to study the marketing mix, influencing the 

decision to purchase products from jasmine rice industry group of citizens in the district 
town et 2) to compare the marketing mix, a factor that has influence Info. Interfere with 
their decision to purchase products from jasmine rice industry group of citizens in the 
district, city, province classified personal information et. The population used in this 
research People in the district, the number of people the city et 149,544 determines the size 
of the sample by using of Taro Yamane(1973) pharmaceutical modules allowed the number 
399 samples, sampling and research people by a simple method. Information gathering 
tools is the query statistics data analysis include percentage frequency values, average, 
standard deviation values for t-test, F-test.

The demographic data showed that most of them were males with the ages 31 to 40 
years old. They held the degree over in Bachelor. They earned 35,001 to 45,000 baht 
monthly. Family members 4 to 6 people. Buy rice 10 kilogram. 
 The study found that the marketing mix factors that influence the decision to buy

rice products public in Muang District Roiet found that overall levels, when a side list 

found that all aspects are important, very level ( = 4.09) Sorted by average level from 

high to low. Physical Evidence ( = 4.17) Place ( = 4.12) Process ( = 4.12) People ( =

4.10) Promotion ( = 4.08) Product ( = 4.05) Price ( = 4.01)
 The study revealed that gender, age, marital status, education, occupation, family 
income per month, Number of family members, Each purchase of rice All rice purchases 
And Where to Buy Different influences The study found that the marketing mix factors that 
influence the decision to buy rice products public in Muang District Roiet no different. 
Which rejected all sides 

Keywords : Marketing mix factors, the decision to buy products, jasmine rice.
 

บทนํา 
ขาวเปนสินคาทางการเกษตรที่สําคัญ เปนทั้งอาหารหลักของคนสวนใหญในประเทศ และเปนสินคาสงออก

ที่ทํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก มีการแขงขันในตลาดสูง โดยเฉพาะขาวหอมมะลิซึ่งเปนขาวไทยที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก เปนที่นิยมบริโภค.ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห (Tung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice: TKR หรือ 
“Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai”) เปนขาวหอมมะลิที่ไดรับความนิยมพันธ คือ พันธุขาวดอกมะลิ 105 
และพันธุ กข 15 ซึ่งปลูกในพื้นที่ทุงกุลารองไห ในฤดูนาป และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ กระทรวงเกษตร ไดออก
ประกาศรับรองพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดรอยเอ็ด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 โดยต้ังชื่อสายพันธุ 
ขาวดอกมะลิ 4-2-105 และในป พ.ศ. 2503 กรมการขาวไดสงมอบเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ ใหกับสถานีทดลอง
ขาวที่ประจําอยูภาคตาง ๆ ในประเทศไทยเพื่อนําไปทดลองปลูกและขยายพันธุไดเร่ิมขยายเขามายังจังหวัดรอยเอ็ด 
โดยผานเขาสูเขตทุงกุลารองไหในพ้ืนที่อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย และพ้ืนที่ใกลเคียง ผลผลิตขาวขาวดอก
มะลิที่เกษตรกรทําการเก็บเกี่ยวและนํามาหุงกินในครัวเรือน พบวาขาวสุกมีลักษณะเมล็ดยาวสวย มีความนุมลิ้น 
รสชาดอรอย มีกลิ่นหอมคลายกลิ่นดอกมะลิ ทําใหเปนที่ยอมรับของเกษตรกรและผูบริโภค สงผลใหมีการขยาย
พื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ครอบคลุมไปยังทั้ง 20 อําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด ในเวลาตอมา โดยรัฐบาลใหการ
สนับสนุนผาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการสงเสริมการใชพันธุดี ของกรมสงเสริมการเกษตร 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด. 2558 : 5) 
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กลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด จัดตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 เปนการรวมกลุมและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ ของวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ จํานวน 27 แหง 
ภายในจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวยสหกรณการเกษตรจํานวน 21 แหง วิสาหกิจชุมชน จํานวน 5 แหง และบริษัท 
จํากัด 1 แหง โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยรวมมือกันดําเนินกิจกรรมทั้งดานการผลิต 
การแปรรูป และการตลาดท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ รวมท้ังการสรางนวัตกรรมใหม เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหแกวิสาหกิจภายในคลัสเตอร ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในและตางประเทศ คลัสเตอรกลุม
อุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด ดูแลเกษตรกรที่ปลูกขาวหอมมะลิ จํานวนมากกวา 50,000 ราย ดังนั้น
ผลผลิตขาวหอมมะลิชั้นดี จึงถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวหอมมะลิหลากหลายชนิดทั้งขาวสาร ขาวกลอง ขาว
กลองงอก ขาวกลองผงชงพรอมดื่ม จมูกขาวผง ขาวอินทรีย ขาวฮาง และโคลนพอกหนาจากขาวหอมมะลิ เปนตน 
โรงสีของวิสาหกิจสมาชิกคลัสเตอรมีทั้งหมด 7 แหง ไดแก โรงสีสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด โรงสีสหกรณ
การเกษตรเมืองรอยเอ็ด จํากัด โรงสีสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด โรงสีสหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด
โรงสีสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. จังหวัดรอยเอ็ด จํากัด โรงสีขาวสหกรณการเกษตรปทุมรัตต 
จํากัด และบริษัททุงทอง ไรซมิลล จํากัด โดยมีกําลังการผลิตมากกวา 8,000 ตัน/เดือน (คลัสเตอรกลุมอุตสาหกรรม
ขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด. 2559 : ออนไลน) 

ในปจจุบันมีธุรกิจผูคาขาวถุงขายกันจํานวนมากข้ึน ทั้งกลุมอุตสาหกรรมและกลุมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) การแขงขั้นก็มีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งในเร่ืองของคุณภาพสินคา การตลาด ราคาสินคา ความ
แตกตางของสินคา สินคาประเภทขาวถุงจึงถูกจัดทําเปนแบบบรรจุภัณฑที่มีขนาดเล็กลง เชน ขนาด 5 กิโลกรัม 1 
กิโลกรัม เพ่ือใหสอดคลองกับวิถีความเปนอยูที่เปลี่ยนไป และในชวง 1-2 ปที่ผานมา มีผูคาขาวสารบรรจุถุงจําหนาย
หลากหลายนับรอยตราสินคา และในปจจุบันรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับธุรกิจนี้มากโดยเฉพาะขาวหอม
มะลิ ซึ่งผูประกอบการที่ทําธุรกิจประเภทนี้จะตองขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุง
จากกรมการคาภายใน เพื่อใชในการรับรองวาขาวสารที่บรรจุถุงของตนนั้นผานการรับรองมาตรฐานแลว ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคที่นิยมบริโภคขาวสารบรรจุถุงมีใหความมั่นใจที่จะตัดสินใจซื้อมากข้ึน และในปจจุบันผูประกอบการที่ไดรับ
หนังสืออนุญาตเครื่องหมายรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุถุงทั้งส้ิน 110 เครื่องหมายการคา (สุชาดา รมไทร
ทอง, 2551) ประกอบกับวิธีชีวิตของประชนชนในปจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองผูคนสวนใหญตองเรงรีบทํางานแขง
กับเวลาท้ังผูหญิงและผูชาย การประกอบอาหารรับประทานเองลดนอยลง และผูประกอบการคาขาวสารบรรจุถุงใน
ปจจุบันตองประสบกับภาวะการแขงขันกับคูแขงทั้งโดยทางตรงและทางออม เนื่องจากผูบริโภคมีอิสระในการเลือก
บริโภคสินคา อีกทั้งผลิตภัณฑขาวหอมมะลิของจังหวัดรอยเอ็ด ประสบกับปญหาผลิตภัณฑขาวลนตลาดมีเพียง
ความตองการขาย แตยังขาดความตองการซื้อ ทั้งนี้เปนเพราะผลิตภัณฑขางของประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ด 
ผลิตภัณฑมีความลาสมัย ราคาขาวสูงมากเนื่องจากตนทุนการผลิตสูง ประชาชนสวนใหญขาดความรูในการ
เทคโนโลยีมาใชในจําหนายผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑขาวขาดการสงเสริมการตลาดประชาสัมพันธและโฆษณาเพื่อ
เผยแพรใหประชาชนท่ัวประเทศไทยรูจักผลิตภัณฑขาว สวนบุคลากรของกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิขาดความรู
ความเขาใจในตัวผลิตภัณฑขาว กระบวนการใหบริการดานการจําหนายผลิตภัณฑขาวยังลาสมัย สถานที่ผลิตภัณฑ
ขาวมีลักษณะทางกายภาพไมดึงดูดใจใหบริโภค จากปญหาท่ีกลาวมานั้นผูประกอบการจึงตองกําหนดกลยุทธ
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ธุรกิจนั้นจึงจะสามารถแขงขันอยูในตลาดได กลยุทธการตลาด
ที่สําคัญที่ใชประกอบในการวางแผนการตลาดก็คือ กลยุทธสวนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบไปดวยผลิตภัณฑ 
ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด(คลัสเตอรกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด. 2559 : 
ออนไลน) 
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อปจจัยผลิตภัณฑขาว 
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการ
ใหบริการ (Process) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ท่ีสงผลตอการเลือกซื้อขาวหอมมะลิ
บรรจุถุงของกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ดเพื่อที่จะสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนา ใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคจังหวัดรอยเอ็ดใหมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถท่ีจะทราบความตองการขาวหอมมะลิ ของ
ผูบริโภคจังหวัดรอยเอ็ด ในแตละกลุมวามีความตองการขาวหอมมะลิของกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จังหวัด
รอยเอ็ด ที่แตกตางกันตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาขาวหอมมะลิของกลุม
อุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ดใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวหอมมะลิจากกลุม

อุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ

จากกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับ สวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552 
: 80-81) ท่ีกลาวไวในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหมฉบับปรับปรุง ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดที่ไช
ในการวิจัยดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 
7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว 

ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ตามสวนประสมทางการตลาด(7P) 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ีหรือชองทางการใหบริการ 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

��
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
2. ตัวแปรตาม ไดแก สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 149,544 คน (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดรอยเอ็ด,2558: 6) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 399 คน เคร่ืองมือใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามและเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎี 
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูบริโภคและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค ขอมูลเกี่ยวกับขาวหอมมะลิบริบทของกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด  พรอมกับนํา
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient) 
พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8527 

4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานและชุมชนในเขตอําเภอเมืองที่เกี่ยวของเพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองจากผูนําชุมชนและดําเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความครบถวนของแบบสอบถาม ใชระยะเวลา
จัดเก็บประมาณ 10 วัน 

3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 

4. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลวมาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ และ
นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉล่ียดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 4) 

 
4.51–5.00 หมายถึง  ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อมากท่ีสุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลือกซื้อปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลือกซื้อนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลือกซื้อนอยที่สุด 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปดังนี้ 
 1. คาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics Method) 

 1.1 สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาด (Cronbach) 
 1.2 แบบสอบถามสวนที่ 1 ท้ัง 7 ขอ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว วิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย
ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงแบบมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 1.3 แบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย 7 ดานคือ 
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด บุคลากร กระบวนการการใหบริการ  และ
ลักษณะทางกายภาพ วิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐาน ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบ่ียงแบบมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 1.4 แบบสอบถามสวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
วิเคราะหโดยใชสถิติพื้นฐาน ประกอบดวยความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)  
 2. คาสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics Method)สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด ของผูตอบแบบสอบถาม ที่แตกตางกันจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ที่แตกตางกัน 
วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test สวนคุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 
ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05จะใชการ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของLDS 
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สรุปผลวิจัย 
  จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 399 คนสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป 
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.31 มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.34 
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.35 มีอาชีพคาขาย/เจาของกิจการ/ธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.56 รายไดตอครัวเรือนระหวาง 35,001-45,000 บาท จํานวน 164 คน 
คิดเปนรอยละ 41.10 สมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.35 ซ้ือขาวแตละคร้ัง
มากกวา 10 กิโลกรัม จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.07 ซ้ือขาวยี่หอหงสทอง จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
36.84 ซ้ือผลิตภัณฑขาวจากกลุมอุตสาหกรรมขาวหอมมะลิ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.33 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( = 4.09) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานลักษณะทางกายภาพ ( = 4.17)รองลงมา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ( = 4.12) ดานกระบวนการใหบริการ ( = 4.12) ดานบุคลากร (x= 4.10) ดานการสงเสริม

การตลาด ( = 4.08) ดานผลิตภัณฑ ( = 4.05) และดานราคา ( = 4.01) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานผลิตภัณฑ

โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( = 4.05) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับไดดังนี้ ขาวหอมมะลิของกลุมมีบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุขาวหอมมะลิ ที่ทนทานปดสนิท และมีขนาดของ

บรรจุภัณฑที่หลากหลาย ( = 4.13) รองลงมา กลุมขาวหอมมะลิ มีเมล็ดขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ เชน ไมแตกหัก 

เม็ดสวย ( = 4.11) กลุมขาวหอมมะลิ มีคําแนะนําการหุงขาวหอมมะลิ และคุณคาของสารอาหารบนฉลากบรรจุ

ภัณฑของขาวหอมมะลิ ( = 4.07) ขาวหอมมะลิของกลุมไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการผลิต 

เชน GMP HACCP ISO( =4.01) และกลุมขาวหอมมะลิมีสายพันธุของขาวหอมมะลิที่หลากหลาย ( = 3.94) 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว  ของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานราคาโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( =4.01) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการตั้งราคาของ

ขาวหอมมะลิเหมาะสมกับปริมาณของขาว( = 4.08) รองลงมา ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการจําหนายในราคา

ขายสง ( =4.04) ผูจําหนายขาวหอมมะลิมีการตั้งราคาขายขาวหอมมะลิ เหมาะสมกับคุณภาพของขาว ( = 
4.01) ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการตั้งราคาท่ีหลากหลายตามขนาดบรรจุภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค ( = 4.00) และจําหนายขาวหอมมะลิมีการกําหนดราคาไวที่บรรจุภัณฑของขาวหอมมะลิอยางชัดเจน (

= 3.93) 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( =4.12) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการ

จําหนายใหกับตัวแทนจําหนาย เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงผลิตภัณฑขาวหอมมะลิไดงายขึ้น ( = 4.20) รองลงมา 

ผูจําหนายขาวหอมะลิ มีการกระจายสินคาไปแหลงชุมชนดวยระบบขนสง (  = 4.18) ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มี
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การรวมกลุมกันทําเปนตลาดคาขาว เพื่อใหลูกคาไดเลือกสินคาไดงายขึ้น ( = 4.13) ผูจําหนายขาว มีการจัดวาง

จําหนายในหางสรรพสินคา หรือรานคาที่มีชื่อเสียง (  =4.04 ) และลูกคามีการเดินทางเขามายังรานจัดจําหนาย

ของกลุมขาวหอมมะลิ สะดวก เขาถึงงาย ( =4.03)  
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( = 4.08) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการ

จําหนายในราคาพิเศษในชวงเทศกาล เชน วันปใหม วันสงกรานต เปนตน ( =4.20)รองลงมา ผูจําหนายขาวหอม

มะลิ มีการจัดบูธสินคาตามสถานท่ีตางๆ( = 4.18) ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการจัดกิจกรรมดานราคาขาว เชน 

ลด แลก แจก แถม ( = 4.02) ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการแจกตัวอยางของขาวหอมมะลิเพื่อใหทดลองหุง (

= 4.01) และผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ ใหรับรูไดงาย เชน แผนพับ ใบปลิว  (
=3.96) 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานบุคลากรโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( =4.10)เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการยิ้มแยมแจมใสแสดงถึง

ความเต็มใจใหบริการ และมีความกระตือรือรนในการขายเปนอยางดี ( =4.20)รองลงมา ผูจําหนายขาวหอมมะลิ 
สามารถสรางแรงดึงดูดใจเพื่อชักจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิ (x=4.17) ผูจําหนวยขาวหอมมะลิ สามารถ

นําเสนอขายผลิตภัณฑขาวหอมมะลิใหมๆจําหนายไดเปนอยางดี ( =4.13) ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีทักษะในการ

สื่อสารท่ีดี ทําใหลูกคาเขาใจถึงผลิตภัณฑขาวหอมมะลิไดงาย ( =4.05) และผูจําหนาย ขาวมีความรูเรื่องขาวหอม

มะลิ สามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑขาวหอมมะลิไดเปนอยางดี ( =3.95)  
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานกระบวนการใหบริการโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก  ( = 4.12) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีขั้นตอนการ

ใหบริการที่ไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว (  = 4.24) รองลงมา ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีความชัดเจน

ของปาย สัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ ( = 4.13) ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีความรวดเร็วในการ

ใหบริการ ( = 4.09) ผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีการใชเทคโนโลยี และอุปกรณตางๆที่ทันสมัยเพื่อลดคาใชจาย 

หรือตนทุนการใหบริการ ( = 4.08) และผูจําหนายขาวหอมมะลิ มีความเสมอภาคในการใหบริการ เชน ใครมา

กอนตองไดรับริการกอน การใหบริการตามลําดับคิว ( = 4.04) 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในดานลักษณะทางกายภาพโดยภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก ( = 4.17) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังนี้ สถานที่จัดจําหนายขาวหอมมะลิมีการรับ

ชําระผานเคารเตอร ( = 4.34) รองลงมาสถานท่ีจัดจําหนายขาวหอมมะลิมีลานจอดรถท่ีเพียงพอกับลูกคาที่มาซื้อ

ขาว ( = 4.22) สถานที่จัดจําหนายขาวหอมมะลิมีความกวางขวาง สามารถรองรับลูกคาจํานวนมากได ( = 
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4.19) สถานท่ีจัดจําหนายขาวหอมมะลิมีความสะอาด ( = 4.06) และสถานท่ีจัดจําหนายขาวหอมมะลิ มีการจัด

วางขาวหอมมะลิที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ( = 4.05) การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา เพศที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา อายุที่แตกตาง มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
  การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา อาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดไมแตกตางกันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว พบวา ในภาพรวมรายไดเฉล่ียตอ
ครอบครัวที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา ในภาพรวมจํานวน
สมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดจําแนกตามจํานวนขาวที่ซื้อแตละคร้ัง พบวา ในภาพรวมจํานวนขาวที่
ซื้อแตละคร้ังที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การเลือกยี่หอขาวที่ซื้อที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัย
สวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา สถานที่ซื้อขาวที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของ

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยไดอภิปรายผล โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้  
1. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว 

ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในภาพรวม พบวาประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ให
ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวอยูใน
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ระดับมาก ( = 4.09) สอดคลองกับงานวิจัยของสุชาดา รมไทรทอง (2551) ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครองของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง ของผูบริโภคจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับประสมทางการตลาดที่มีผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา กลึ่
งกลาง (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวหอมมะลิบรรจุถุงของผูบริโภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการตลาดของขาวหอมมะลิบรรจุถุง โดยภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็น
ตอปจจัยการตลาดของขาวหอมมะลิบรรจุถุง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอัญมณี เย็นเปยม (2555) 
ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรียของผูบริโภค ผลของการวิจัยพบวา ในภาพรวม
ทุกปจจัยทุกดานพบวา มีผลในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย  สอดคลองกับงานวิจัยของสิทธิ
พงษ ตระกูลโชคอํานวย (2550) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากโรงสีขาวในจังหวัดนครปฐม ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาจากโรงสีขาวในจังหวัดนครปฐม
ดานสวนประสมการตลาด อยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาผลเปนรายดานไดดังนี้ 

1.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวาประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดรอยเอ็ด ใหระดับความสําคัญเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑขาวอยูในระดับมาก ( = 4.05) ท้ังนี้เปนเพราะขาวหอมมะลิของกลุมมีบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุขาวหอม
มะลิ ที่ทนทานปดสนิท และมีขนาดของบรรจุภัณฑที่หลากหลาย มีเมล็ดขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ เชน ไมแตกหัก 
เม็ดสวย มีคําแนะนําการหุงขาวหอมมะลิ และคุณคาของสารอาหารบนฉลากบรรจุภัณฑของขาวหอมมะลิ  อีกทั้ง
ขาวหอมมะลิของกลุมไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการผลิต เชน GMP HACCP ISO และกลุม

ขาวหอมมะลิ มีสายพันธุของขาวหอมมะลิที่หลากหลาย ประชาชนจึงใหความสําคัญอยูในระดับมาก ( = 4.05) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพงษ ตระกูลโชคอํานวย (2550 ) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากโรงสีขาวในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมากทุก
ดานโดยเฉพาะดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน แสงจันทร 
(2551) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุชาดา รมไทรทอง (2551) ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญ
ครองของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ปุจฉาการ (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ซื้อขาวหอมมะลิอินทรียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญมณี เย็นเปยม (2555) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขาว
หอมมะลิอินทรียของผูบริโภค ผลวิจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิ
อินทรีย สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลศิริ จงวิวัฒนธรรม (2557) ศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาใน
จังหวัดเชียงใหมตอการซื้อขาวสารตรามังกร ผลการวิจัยพบวา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขาว
สารตรามังกรของลูกคาในจังหวัด มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1.2 ปจจัยดานราคา ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.01) สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน แสงจันทร (2551 :ข) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อขาวหอมมะลิบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง
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ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา รมไทรทอง (2551) ศึกษา
เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครองของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี  
ผลการวิจัยพบวาพบวาดานราคาผูบริโภคมีความความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา 
กลึ่งกลาง (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวหอมมะลิบรรจุถุงของผูบริโภคในเขต
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ความสําคัญของปจจัยการตลาดที่มีตอการเลือกซื้อขาวหอมมะลิบรรจุถุง ดาน
ราคา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ปุจฉาการ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือขาวหอมมะลิอินทรียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวาปจจัยดานรา
คามีความสําคัญอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สรียา อัชฌาสัย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา กระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานราคา สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ฐิติพร จันทพัวศิริศิลป (2555) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมการตลาด
ผลิตภัณฑขาวก่ํา (ขาวเหนียวหรือขาวสารที่มีสีดํา) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลวิจัยพบวา ผูบริโภคสวน
ใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญมณี เย็นเปยม (2555) ศึกษาเรื่อง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรียของผูบริโภค ผลวิจัยพบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
ระบุวา ปจจัยดานราคา มีผลในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลศิริ 
จงวิวัฒนธรรม (2557) ศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในจังหวัดเชียงใหมตอการซื้อขาวสารตรา
มังกร ผลวิจัยพบวา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวสารตรามังกรของลูกคา ในจังหวัดเชียงใหม 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลอยูในระดับมาก คือ ปจจัยดานราคา 

1.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.12) สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน แสงจันทร (2551) 
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือขาวหอมมะลิบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา 
รมไทรทอง (2551) ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครองของ
ผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี ผลวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความความคิดเห็นดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา กล่ึงกลาง (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาว
หอมมะลิบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลวิจัยพบวา ภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัย
การตลาดของขาวหอมมะลิบรรจุถุงดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ       
วราภรณ ปุจฉาการ (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาวหอมมะลิอินทรีย
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีความสําคัญอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สรียา อัชฌาสัย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัญมณี เย็นเปยม (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรียของผูบริโภค 
ผลวิจัยพบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลในระดับมากตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิอินทรีย  

1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.08) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา รมไทรทอง (2551) 
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ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครองของผูบริโภคจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดผูบริโภคมีความความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชลธิชา กลึ่งกลาง (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวหอมมะลิ
บรรจุถุงของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลวิจัยพบวา ภาพรวมผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยการตลาดของ
ขาวหอมมะลิบรรจุถุงดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สรียา อัชฌาสัย (2554) 
ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา 
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานสงเสริมการตลาด
อยูในระดับมาก 

1.5 ปจจัยดานบุคลากร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.10) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของแลวไมมีงานวิจัยที่เกี่ยวของสอดคลอง
กับปจจัยดานบุคลากร 

1.6 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.12) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของแลวไมมีงานวิจัยที่
เก่ียวของสอดคลองกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

1.7 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.17) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของแลวไมมีงานวิจัยที่
เก่ียวของสอดคลองกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอ
เดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนขาวที่ซื้อแตละคร้ัง ยี่หอขาวที่ซื้อ และสถานท่ีซื้อ แตกตางกันมีผลตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิพงษ ตระกูลโชคอํานวย 
(2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากโรงสีขาว
ในจังหวัดนครปฐม ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคาจากโรงสีขาวในจังหวัด
นครปฐมดานสวนประสมการตลาดไมแตกตาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา รมไทรทอง (2551) ศึกษา
เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครองของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี 
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง ของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี 
จําแนกตามขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได และอาชีพ จากผลการวิจัย
พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชลธิชา กลึ่งกลาง (2552) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวหอมมะลิบรรจุถุงของผูบริโภค
ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ดานเพศ อายุ และสมาชิกในครอบครัวความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเกี่ยวกับปจจัยการตลาดขาวหอมมะลิไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วราภรณ ปุจฉาการ (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือขาว
หอมมะลิอินทรียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคเพศและสถานภาพที่ตางกัน ใหความสําคัญตอ
ปจจัยทางการตลาดไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวาระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ขาว ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่นอย ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑกลุมขาวหอมมะลิ ควรมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสายพันธุของขาวหอมมะลิที่
หลากหลายเชน ขาวหอมมะลิสีนิล ขาวหอมมะลิไรเบอรรี่ 

2. ปจจัยดานราคา จําหนายขาวหอมมะลิ ควรนํากลยุทธการกําหนดราคาไวที่บรรจุภัณฑของขาวหอมมะลิ
อยางชัดเจน เชน 59 99 119 เปนตน 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมผูจําหนายขาวหอมมะลิ ควรมีการปรับปรุงผังทางเดินมายังราน
ใหมีความสะดวก เขาถึงงาย ยิ่งข้ึน 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูจําหนายขาวหอมมะลิ ควรมีการโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ ใหรับรู
ไดงาย เชน แผนพับ ใบปลิว 

5.ปจจัยดานบุคลากรผูจําหนายขาว ควรศึกษาและหาความรูเพิ่มเติมมีเรื่องขาวหอมมะลิ เพ่ือใหสามารถ
ใหคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑขาวหอมมะลิไดเปนอยางดี  

6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูจําหนายขาวหอมมะลิ ควรใหความเสมอภาคในการใหบริการ
เพิ่มข้ึน เชน ใครมากอนตองไดรับริการกอน การใหบริการตามลําดับคิวเปนตน 

7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูจําหนายขาวหอมมะลิ ควรมีการจัดสถานที่จัดจําหนายขาวหอมมะลิ 
โดยควรจัดวางขาวหอมมะลิที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน จะชวยใหผูบริโภคจดจําที่ตั้งของผลิตภัณฑขาวหอมมะลิได
เปนอยางดี 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะท่ีกวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการอธิบาย
ปรากฏการณและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัยครั้ง
ตอไปดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ขาวประเภทอื่นๆเพิ่มเติม เชน ขาวไรซเบอรรี่ ขาวหอมนิล ขาวสังขหยด ขาวหอมแดง เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อขาวประเภทอ่ืนๆ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑอื่นๆ ตอไป 

2. ควรศึกษาในดานการใหบริการท่ีสงเสริมการขายของผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ ควรศึกษาการขายสินคา
ผานชองทางอื่นๆที่อยูในความสนใจของผูบริโภค เชน การขายผานออนไลนรวมถึงบริการสงตรงถึงบาน 

3. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวหอมมะลิของผูบริโภค เชนทัศนคติ ลักษณะการใช
ชีวิต คานิยมการบริโภคอาหาร 

4. ควรศึกษากลุมผูบริโภคที่ไมเคยบริโภคขาวสารกลองบรรจุถุง เพื่อศึกษาถึงความชอบความตองการ ที่มี
ความคิดเห็นตอสิ่งที่ตองการซึ่งจะทาใหผูบริโภคที่ไมเคยบริโภคขาวสารกลองมากอนสนใจหันมาบริโภค เพื่อนามา
ใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ซึ่งอาจทาใหสามารถเพ่ิมยอดขายจากผูบริโภคในกลุมนี้ 
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ปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 
 
FACRORS IN HIGHER EDUCATION OF MATHAYOMSUKSA 6 STUDENTS IN 
THE UPPRE 6 PROVINCES 

 
ผูวิจัย    ศิรินภา  มั่นคง 

สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 
    ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ  

ปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตออุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในพ้ืนที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียน
สังกัดกระทรวงศึกษา ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่  6 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดพะเยา จังหวัดลําพูน จังหวัดแพร และจังหวัดแมฮองสอน จํานวนท้ังสิ้น 20,192 คน ) ขอมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมูลอัพเดตปการศึกษา 2560) 
และไดคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางไดจํานวน 400 คน เครื่องมือใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง มากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว        
(One – way Analysis of Variance)  

ผลการวิจัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.75 และเพศ
ชาย จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.25 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูในระดับเกรดตํ่ากวา 2.00 จํานวน 152 คน     
คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมา คือ 2.01 – 3.00 จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 และ 3.01 – 4.00 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง อยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 
181 คน คิดเปนรอยละ 45.25 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 และ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 อาชีพหลักของผูปกครอง คือ พนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมา คือ อาชีพคาขาย จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.25 รองลงมา 
คือ ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และเปนเจาของกิจการกับอาชีพ
เกษตรกรรม จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวอยูที่ 15,001 – 30,000 
บาท จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 75.25 รองลงมา คือ ต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
14.00 รองลงมา คือ 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 รองลงมา คือ 45,001 – 60,000 
บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75 และ 60,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 เรียงลงมา
ตามลําดับ 
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ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชคาสถิติT-test และ ANOVA ของปจจัยที่มีผลตอการศึกษาตอ
อุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบวาคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ในดานเพศ เกรดเฉล่ียสะสม ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง อาชีพหลักของผูปกครอง และ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตภาคเหนือตอนบน ที่ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : การศึกษา, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา, ภาคเหนือ 
 
Abstract

Factors Affecting Higher Education of Mathayomsuksa 6 Students in 6 Upper 
Northern Provinces The purpose of this study was to investigate the factors affecting the 
education of the upper secondary school students. The population used in this study is 
Students studying in Mathayom 6 in the first semester of the academic year 2560 of schools 
under the Ministry of Education. Located in the area of 6 northern provinces, Chiang Rai. 
Chiang Mai, Phayao, Lamphun, Phrae and Maehongson. 20,192 people (Information from 
Educational Service Information System Office of the Basic Education Commission 
Updated academic year 2560) The instrument used to collect data was a statistical 
questionnaire used for data analysis, including frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation, Independent Sample t - test and difference between two sample 
meanings using One - way Analysis of Variance.

Most of the respondents were female, 215 students or 53.75%. At the lower level of 
2.00, 152 students accounted for 38.00%. The highest education level of the parents. The 
number of employees was 181, accounting for 45.25%. The main occupations of the parents 
were 157 private employees, representing 39.25%. The average monthly income of the 
family was 15,001-30,000 Baht. Is 75.25% The mean and standard deviation of the factors 
of higher education in Mathayomsuksa 6 students in the six northernmost provinces showed 
that the average level was 3.94 and the std 0.753, with the highest mean of institutional and 
curriculum. The location and location of the school. Education fee And marketing. Sorted 
in chronological order.

Variance test results The statistics of T-test and ANOVA of factors affecting the 
higher education of Mathayomsuksa 6 students in 6 northern provinces. The demographic 
characteristics in terms of sex, cumulative GPA The highest education of the parents. The 
main occupation of the parents and the monthly average income of the family. different 
Opinions on Factors Affecting the Decision to Study in Mathayom Suksa 6 Students in 
Upper Northern Region. Not different

Keywords : Education, high school students, northern
 
 
 
 
 
 
 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



บทนํา 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนแหลงความรูที่จะเสริมความกาวหนา ในทางวิชาการเปนปจจัย พ้ืนฐาน 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไป จึงใหความสําคัญกับการศึกษาโดยมีแนวคิดวา  
ผูที่มีการศึกษาสูง จะมีโอกาสเจริญกาวหนาในดานตางๆ ไดดีกวา ดังนั้น บุคคลทั่วไปจึงจะพยายามจะศึกษาใหถึง
ระดับสูงที่สุด นั่นคือ ระดับอุดมศึกษาตามนโยบายหลักดานการอุดมศึกษาประการหนึ่ง  คือ สงเสริมการเชื่อม
รอยตอกับการศึกษาทุกระดับ โดยการสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทชวยเหลือโรงเรียน ในพื้นที่          
ที่สถาบันอุดมศึกษาตั้งอยูและสงเสริม  เปดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาเขาศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไดอยางยืดหยุนซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาความเขมแข็งแกชุมชนและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไดเนนบทบาทอุดมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของกําลังคนในทุก
ภาคการผลิตทั้งภาคสมัยใหมและด้ังเดิม ซึ่งแนวคิดดังกลาวจะไดรับการตอบรับเปนอยางดี  ทั้งในแผนพัฒนา
อุดมศึกษา ระยะท่ี 8 มาจนถึง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตลอดจนแผนพัฒนาในระดับสถาบัน ซ่ึงมีทิศ
ทางการขยายโอกาสการศึกษาในรูปแบบตางๆ ควบคูกับการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยเฉพาะกลุมสถาบันที่อยู
กับพื้นที่ชนบท เชน สถาบันราชภัฏประกาศจุดยืนการพัฒนามา ในทิศทางนี้อยางชัดเจน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดม ศึกษาไดสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากข้ึน
โดยแกไขปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความรวมมือในการพัฒนา หลักสูตรและการวิจัยการสงเสริม
ประสบการณในการเรียนรูใหกับนักศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาการสนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณใน
การจัดการศึกษา ตลอดถึงการเขามามีสวนรวมรับภาระและลงทุนในการจัดการศึกษา  โดยการ ต้ังสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนมากข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) บทบาทของอุดมศึกษาในฐานะเปนเครื่องมือ
สรางความเสมอภาคทางสังคมและลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจ เกิดขึ้นควบคูกันสืบเนื่องจากปญหา ชองวาง
ของรายไดระหวางภาคเมืองกับชนบท ตลอดจน ปญหาสังคมดานตางๆ สะสมมาในสังคมไทย ท้ังนี้ โดยเนนความ
พยายามขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูสวนภูมิภาค อยางตอเนื่องอันเห็นจากความเคล่ือนไหวสําคัญ 
อาทิ งานของคณะกรรมการเฉพาะกิจของทบวง มหาวิทยาลัย ที่ทําการศึกษาพิจารณาและเสนอแนะเก่ียวกับการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสวนภูมิภาคชวง ป พ.ศ. 2531 เปนตน การเลือกศึกษาตอ เมื่อจบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตางก็มีความตองการหา
สถานศึกษาท่ีจะศึกษาตอระดับอุดมศึกษาดวยกัน ทั้งสิ้น แตเนื่องจากจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาแตละป
การศึกษามีจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่มีแรงจูงใจ เพื่อแสวงหาความรูอยางแทจริงที่จะสงผลใหนักศึกษาไดรับ
ประโยชนมาจากการเรียนมากกวานักศึกษาที่เรียนไปเร่ือยๆ โดยไมมีเปาหมายรอรับใบปริญญาอยางเดียวเนื่องดวย
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจเรียนเพื่อรูลึกรูจริงและตองการนําไปใชประโยชน ยอมมีแนวโนมตั้งใจเรียนมีความสุขกับการ
เรียนสามารถตอยอดองคความรูในสาขานั้นๆ ไดมากจนกลายเปนกําลังที่มีคุณภาพ ปอนสูตลาดแรงงานและมีสวน
ในการพัฒนาประเทศ จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานสถาน ศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เห็น
ความสําคัญที่จะทําการศึกษาวิจยัแรงจูงใจ ในการศึกษาตอในระดับอุดม ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ ตอนบน คือ โรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดแมฮองสอน เพื่อศึกษาวานักเรียนมีปจจัยอะไรใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธการศึกษาตอกับนักเรียนตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดม ศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตภาคเหนือตอนบน 
2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตภาคเหนือตอนบน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตองการศึกษาปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน  
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษา ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ไดแก จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา จังหวัดลําพูน จังหวัดแพร และจังหวัดแมฮองสอน จํานวนท้ังส้ิน 20,192 
คน (ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือบริการการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมูลอัพเดตป
การศึกษา 2560) โดยเลือกการสุมตัวอยางแบบทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ผูวิจัยเลือก
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผูวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยคําถาม 

ดานเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง อาชีพหลักของผูปกครอง รายไดตอเดือนของ
ครอบครัว 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยคําถาม ดานสถาบันและหลักสูตร ดานคาธรรมเนียมการศึกษา ดานทําเลและที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และดานการสงเสริมการตลาด 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
 

ปจจัยดานบุคคล 
1. เพศ  
2. เกรดเฉล่ียสะสม  
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของ
ผูปกครอง 
4. อาชีพหลักของผูปกครอง 
5. รายไดตอเดือนของครอบครัว 

ปจจัยทางการตลาด (4P) 
ที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอ 

1.ดานสถาบันและหลักสูตร 
2. ดานคาธรรมเนียมการศึกษา 
3. ดานทําเลและที่ตัง้ของสถานศึกษา 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
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3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 

3.1. วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถี่และคา
รอยละ 

3.2. การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ
พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( และ SD.) ในปจจัยใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 

3.3. การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพ่ือการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ในเขตพ้ืนที่ 6 

จังหวัด ภาคเหนือตอนบน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีเกรดเฉล่ียสะสม อยูในระดับเกรดต่ํากวา 2.00 จํานวน 152 คน 
คิดเปนรอยละ 38.00 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง อยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 181 คน คิดเปน
รอยละ 45.30 อาชีพหลักของผูปกครอง คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.30 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวอยูที่ 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 75.30  

2. ขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในภาพรวม คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสถานบันและหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 3.99 รองลงมา คือ ดานทําเลและท่ีตั้งของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.95 รองลงมา คือ ดานคาธรรมเนียมการศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.92 และดานการสงเสริม
การตลาด มีคาเฉลี่ย 3.91 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานสถาบันและหลักสูตร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานสถาบันและ
หลักสูตร พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐาน
การศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.03  

ดานคาธรรมเนียมการศึกษา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานคาธรรมเนียม
และการศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คาธรรมเนียมหรือ          
คาหนวยกิต มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.98  

ดานทําเลที่ตั้งและสถานศึกษา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานทําเลและท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรการหรือการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี มีคาเฉล่ีย 4.00  
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ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับ 
อุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานการสงเสริมการตลาด 
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีกองทุนหรือสวัสดิการสําหรับนักศึกษา            
มีคาเฉล่ีย 3.98  

3. ขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยสถิติที่นํามาใชในการ
เปรียบเทียบนั้น ไดแก Independent Sample t–test และ การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในภาพรวมและรายดาน ทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวาใน
ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ระดับเกรดเฉล่ียสะสม ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง ตามอาชีพหลักของ
ผูปกครอง และตามระดับรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ที่ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีคา Sig ท่ีมากกวา 0.05 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 

จังหวัด ภาคเหนือตอนบน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีเกรดเฉล่ียสะสม อยูในระดับเกรดต่ํากวา 2.00 จํานวน 152 คน คิด
เปนรอยละ 38.00 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง อยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 181 คน คิดเปนรอย
ละ 45.30 อาชีพหลักของผูปกครอง คือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.30 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวอยูที่ 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 75.30 ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของฮวาง หยวน ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของ
นักศึกษาจีน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาสวนใหญเปน
เพศหญิง 21-25 ปจบจากสาขาสายศิลปศาสตรศึกษา คณะนิติศาสตร ใชเงินกูเพื่อการศึกษา มีรายไดใชตอเดือน
ประมาณ 3,001-5,000 บาท ระดับการศึกษาผูปกครองอยูในระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับงานวิจัยของ     
ณิชาภัทร จรัสแผว (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยในการเลือกศึกษาตอในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร เพื่อชีวิต
ของนักเรียน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต 3 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ปจจัยในการเลือกศึกษาตอใน
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร เพ่ือชีวิตของนักเรียนสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต 3 ในดานผลการเรียน
ระดับมัธยมตน พบวาสวนใหญคะแนนเฉล่ียสะสมอยูในระหวาง 1.51-2.50 และในดานการสนับสนุนของบิดา
มารดาและผูปกครอง มีความเก่ียวของกับการเลือกศึกษาตอในระดับมาก 
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ขอมูลเก่ียวกับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในภาพรวม คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) จําแนกเปนรายดาน ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสู งสุด คือ ดานสถานบันและหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 3.99 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของฮวาง หยวน ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชนของนักศึกษาจีน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนของนักศึกษาจีน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับปานกลาง โดยให
ความสําคัญกับสถาบันและหลักสูตร การสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ ราคาและสถานที่ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของชื่นสุมล บุนนาค และรัชนู สมานวิจิตร ไดทําการศึกษาความสัมพันธของปจจัยการตลาดใน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษากับคุณคาตราสินคา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผลการวิจัยพบวามี
ความสัมพันธกับปจจัยการตลาดในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ บุคลากรและการนําเสนอทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

ดานสถาบันและหลักสูตร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานสถาบันและ
หลักสูตร พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐาน
การศึกษา มีคาเฉล่ีย 4.03 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย แกวนาคแมว (2550) การศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ 
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และจํานวนพี่ชายหรือพี่สาวในครอบครัวที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
ระดับรายไดของผูปกครอง ระดับการศึกษาของผูที่รูจัก อาชีพของผูที่รูจัก สื่อประชาสัมพันธและสวัสดิการนักศึกษา 
นักเรียนตัดสินใจศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 87.38 และสวนใหญเลือกที่จะศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอันดับ 
1 เหตุผลในการเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่นักเรียนเลือกเปนอันดับที่ 1 มากที่สุดเพราะสถาบันมี
สาขาวิชาที่ตองการเรียน คณะหรือแผนกวิชาที่นักเรียนตอสินใจเลือกอันดับที่ 1 มากท่ีสุด คือ คณะนิติศาสตร 
เหตุผลในการเลือกคณะหรือแปนกวิชาที่นักเรียนเลือกเปนอันดับที่ 1 มากที่สุด คือ มีสาขาวิชาที่ตองการเรียน 
หลักสูตรที่นักเรียนตองการหรือเลือกเปนอันดับที่ 1 มากที่สุด คือ นิติศาสตร เหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาที่
นักเรียนเลือกมาเปนอันดับ 1 มากที่สุด คือ ตรงกับความรูบุคลิกและความถนัดของตนเองและอาชีพที่ตองการทํา 
เมื่อเรียนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นักเรียนเลือกเปนอันดับที่ 1 มากที่สุด คือ ขาราชการ นักเรียนตัดสินใจไม
ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 12.62 สาเหตุอันดับท่ี 1 ที่นักเรียนสวนใหญตัดสินใจไมศึกษาตอ เพราะคะแนนเฉลี่ยสะสม
นอย ขอเสนอแนะเพื่อใหมีผูศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ที่นักเรียนเสนอมาเปนอันดับที่ 1 คือ ควรมีเงินให
กูยืมหรือเพิ่มทุนการศึกษาใหมากข้ึน 

ดานคาธรรมเนียมการศึกษา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานคาธรรมเนียม
และการศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คาธรรมเนียมหรือคาหนวย
กิต มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.98 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรรชัย ชูชีพ (2553) ทําการศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาภาคปกติตอปจจัยในการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2553 จาก
การศึกษาพบวา 1.ความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติตอปจจัยในการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปการศึกษา 2553 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาในรายดานพบวา แตละดานมี
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ความคิดเห็นแตละดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานสาขาวิชา 
ดานความตองการของผูปกครอง ดานชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ดานคาธรรมเนียมการศึกษา ดานบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมและดานการจัดการเรียนการสอน  

ดานทําเลที่ตั้งและสถานศึกษา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานทําเลและท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรการหรือการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี มีคาเฉล่ีย 4.00 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของณิชาภัทร จรัสแผว (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยใน
การเลือกศึกษาตอในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร เพื่อชีวิตของนักเรียน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต 3 
ผลการวิจัยปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานการสงเสริม
การตลาด พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกองทุนหรือสวัสดิการสําหรับ
นักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.98 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสรรชัย ชูชีพ (2553) ทําการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ภาคปกติตอปจจัยในการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2553 จากการศึกษาพบวา 1.
ความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติตอปจจัยในการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปการศึกษา 
2553 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาในรายดานพบวา แตละดานมีความคิดเห็นแตละ
ดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานสาขาวิชา ดานความตองการ
ของผูปกครอง ดานชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ดานคาธรรมเนียมการศึกษา ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมและ
ดานการจัดการเรียนการสอน  

3. ขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยสถิติที่นํามาใชในการ
เปรียบเทียบนั้น ไดแก Independent Sample t–test และ การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

จําแนกตามเพศ ผลการเปรียบเทียบพบวาในผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ระดับปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือ
ตอนบน ท่ีไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดา, กิติยานภาลัย ภูตระกูล และณภัทร โชคธนิ
นกุล (2556) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการทดสอบแตละดานมีดังตอไปนี้ 2.1 นักเรียนที่มีเพศ
แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จําแนกตามระดับเกรดเฉล่ียสะสม ผลการเปรียบเทียบพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสม 
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
จังหวัดภาคเหนือ ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณิชาภัทร จรัสแผว (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยใน
การเลือกศึกษาตอในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร เพ่ือชีวิตของนักเรียน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต 3 
ผลการวิจัยปจจัยในการเลือกศึกษาตอในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตของนักเรียนสังกัด สถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคใต ในดานผลการเรียนระดับมัธยมตน พบวา สวนใหญคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 1.51-2.50 
และในดานการสนับสนุนของบิดามารดาและผูปกครอง มีความเกี่ยวของกับการเลือกศึกษาตอในระดับมาก และ
ปจจัยในการเลือกศึกษาตอดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง ผลการเปรียบเทียบพบวาในผูปกครองที่มีระดับการศึกษา
สูงสุด ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิทธดา พวงสุวรรณ. (2552) 
ความตองการในการเลือกศึกษาตอระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1.ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการเลือกหลักสูตร
สาขาเกษตรศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสถานภาพของผูปกครอง พบวา ความตองการใน
การเลือกหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูปกครองภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ไมแตกตางกับผูปกครองที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จําแนกตามอาชีพหลักของผูปกครอง ผลการเปรียบเทียบพบวาในครอบครัวที่มีอาชีพหลัก ที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 
จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดา, กิติยานภาลัย ภูตระกูล 
และณภัทร โชคธนินกุล (2556) ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการทดสอบแตละดานมีดังตอไปนี้ 
2.2 นักเรียนที่บิดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาแตกตางกันกับ
นักเรียนที่บิดามารดามีอาชีพคาขายและอาชีพรับจาง ไมพบความแตกตางกัน ระหวางอาชีพของมารดากับแรงจูงใจ
ในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ผลการเปรียบเทียบพบวาในครอบครัวที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
ครอบครัว ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชื่นสุมล บุนนาค และ
รัชนู สมานวิจิตร ไดทําการศึกษาความสัมพันธของปจจัยการตลาดในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษากับคุณคาตรา
สินคา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายไดโดยรวมของครอบครัวที่
แตกตางกัน มีผลตอคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีรายไดรวมของครอบครัว 40,001—60,000 บาท แลมากกวา 60,000 บาท ข้ึนไป 
ขณะที่รายไดโดยรวมของครอบครัวที่แตกตางกัน มีผลตอคุณคาตราสินคา ดานตระหนักคุณคาตราสินคา การรับรู
คุณภาพ การเชื่อมโยงตราสินคาและดานสินทรัพยอื่นๆ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 
1. ในภาพรวม คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสถานบันและหลักสูตร มีคาเฉลี่ย 3.99 โดยสถาบันควรสรางชื่อเสียงที่ดีและเปนที่รูจัก 
รวมทั้ง ใหไดรับการยอมรับจากสังคม อาจดวยการนําเสนอผลของการเรียนของนักเรียนในสถาบันที่เรียนดี 

2. ในภาพรวม คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.91 สถาบันอาจตองเพ่ิมชองทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต สรางเว็บไซตของสถาบัน เปนตน 

3. ดานสถาบันและหลักสูตร คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานสถาบันและ
หลักสูตร พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐาน
การศึกษา มีคาเฉลี่ย 4.03 ในดานนี้เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะการจะออกใบรับรองวุฒิการศึกษาได จะตองมีการผาน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรกอน เอกสารใบรับรองวุฒิการศึกษา จึงจะใชงานไดจริงหรือเปนที่ยอมรับจาก
สังคม ฉะนั้น สถาบันควรไดรับการรับรองมาตรฐานของการศึกษากอน จึงจะเปดหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สาขาวิชานั้นได 

4. ดานสถาบันและหลักสูตร คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานสถาบันและ
หลักสูตร พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ปรัชญาและเปาหมายของ
หลักสูตร มีคาเฉลี่ย 3.97 ในปรัชญาและเปาหมายของหลักสูตร จึงควรใหไดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน และเปนที่
ตองการกับตลาดอาชีพในประเทศเปนหลัก และอาจารยผูสอนควรมุงเนนการสอนใหไดตรงตามกับวตัถุประสงคของ
หลักสูตรและในรายวิชานั้นๆ 

5. ดานคาธรรมเนียมการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานคาธรรมเนียมและ
การศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คาธรรมเนียมหรือคาหนวยกิต มี
ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.98 .ในอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ควรมีอัตราที่ใกลเคียงกันกับสถาบันอื่นๆ และ
คาบริการตางๆ ควรมีความเหมาะสมและพอดีกับความเปนจริง โดยยึดหลักสถาบันการศึกษา คือ องคกรที่ไมเนนการ
แสวงหากําไรเปนหลัก แตเนนผลิตคนดีมีคุณภาพออกสูสังคม เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนางานและองคกรได 

6. ดานคาธรรมเนียมการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานคาธรรมเนียมและ
การศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียนอยสุด คือ มีการผอนชําระคาธรรมเนียม
การเรียน มีคาเฉลี่ย 3.84 ในระเบียบการชําระและการผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ไมควรจะนอยหรือมี
ระยะสั้นจนเกินไป ควรมีการผอนผันในระยะเวลาที่ยาวขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสใหกับคนท่ีเรียนดี แตครอบครัวยากจน 
การผอนผันที่มีระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน ถือเปนการชวยใหคนดีมีความสามารถไดคงอยูในสถาบันได 
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7. ดานทําเลที่ตั้งและสถานศึกษา คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานทําเลและท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรการหรือการรักษา
ความปลอดภัยที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.00 ในดานมาตรการรักษาความปลอดภัย ควรมีอยางมาก เนื่องจากเปนสถานศึกษา
และมีนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เขา-ออก เปนจํานวนมาก การดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเปนเรื่องใหญ 
แตไมใชเรื่องยาก ถามีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีบุคลากรที่เพียงพอ บุคลากรตองมีความเขมงวด อยูในระบบ
และระเบียบ ถาทําไดเชนนี้ องคกรจะมีความปลอดภัยมากข้ึน ทําใหทุกคนที่อยูในเขตสถานศึกษารูสึกไดรับความ
ปลอดภัยอยางเต็มที่ 

8. ดานทําเลที่ตั้งและสถานศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานทําเลและท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ตั้งอยูในบริเวณท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.92 ในทําเลที่ตั้งเปนส่ิงสําคัญในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาตอ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยบางแหงอยูในอําเภอเมือง ซ่ึงอาจจะตองใชระยะเวลาในการเดินทางมากสําหรับผูที่อยูตางอําเภอ 
สถานศึกษา จึงควรมีบริการรถรับ-สง หรือสรางเสนทางเดินรถ เพ่ือมาตรงยังสถานศึกษา หรือหากไมสามารถ
กระทําไดใหสรางหอพัก และพยายามขยายชุมชนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันยิ่งข้ึน เมื่อในสถานศึกษาหรือ
บริเวณใกลเคียงมีการคมนาคมที่สะดวกหรือมีที่พัก รานคา เพื่ออํานวยความสะดวกแลว สิ่งเหลานี้จะชวยใหการ
ตัดสินใจเลือกสถานศึกษามีความนาสนใจยิ่งขึ้น 

9. ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานการสงเสริม
การตลาด พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกองทุนหรือสวัสดิการสําหรับ
นักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.98 ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ กองทุนหรือเงินทุนมีสวนสําคัญมากในการตัดสินใจ สําหรับ
บางคนท่ีมีความไมพรอมทางดานคาใชจาย ก็จะสามารถขอรับทุนได จึงถือเปนการชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง
และยังเปนสิ่งท่ีชวยดึงดูดใหตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่มีทุนใหดวย 

10. ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในดานการสงเสริม
การตลาด พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชน
อยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ย 3.86 การสานและสรางความสัมพันธกับชุมถือเปนเร่ืองสําคัญมาก ถาสถานศึกษาตั้งอยูใน
เขตชุมชนท่ีคนในชุมชนไมพอใจ ในอนาคตอาจกอใหเกิดปญหาในภายหลังได ถามีการกอเหตุหรือรองเรียนเกิดขึ้น 
แตในทางกลับกันถาชวยเหลือชุมชน มีการแบงปน ดูแลคนในชุมชนบาง เกิดความประทับใจ คนในชุมชนก็มีใจรัก
สถานศึกษา ก็จะยินดีและชวยสนับสนุนใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้นไป 
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ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาล

ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมบุคลากรในหนวยงานตางๆ          
ที่ไดรับการตรวจสอบภายในของเทศบาล ซ่ึงมีจํานวน 39 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
สถิติใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตาง
ดวย คาสถิติในการทดสอบ แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการศึกษา 
พบวากลุมประชากร สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 56.40 มีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป รอยละ 33.30 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รอยละ 61.55 สังกัดในหนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รอยละ 23.10 และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ป รอยละ 33.30  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 และ             

คา SD. เทากับ 0.181 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ (x= 4.70 และ    

SD. = 0.286) รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ (x= 4.33 และ SD. = 0.299) และดานการรายงานและ

ติดตามผลการตรวจสอบ (x= 4.22 และ SD. = 0.436) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาบุคลากรใน
หนวยงานตางๆ ที่ไดรับการตรวจสอบภายในของเทศบาล ท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในที่ไมแตกตางกัน แตใน
ดานหนวยงานท่ีสังกัด มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 

 
คําสําคัญ : การตรวจสอบภายใน, ผูตรวจสอบภายใน, ผูรับการตรวจสอบภายใน 
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Abstract
This research aims to study The satisfaction of the inspectors on the internal audit of 

the subdistrict municipality of South Rattaphum district, Songkhla province, the sample 
used in this research is the group of personnel in various agencies. The questionnaire was 
used to collect data. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation And compare the differences. Statistics on t-test One Way ANOVA. Most of 
them are female 56.40%, are older than 50 years old and have 33.30% had Bachelor 
Degree, 61.55%, 23.10% in Health and Environment Division, and 16-20 years old. Each 
33.30 

Average and standard deviation The overall level is very high. The mean was 4.41 
and SD was 0.181. The most significant aspect was the monitoring planning ("x" ̅ = 4.70 
and SD = 0.286), followed by the performance monitoring ("x" ̅ = 4.33 and SD = 0.299) 
Report and monitor the results ("x" ̅ = 4.22 and SD. = 0.436), respectively. The internal 
audit of the municipality. The statistical significance was 0.05.

Keywords : Internal auditor, internal auditor, internal auditor
 

บทนํา 
การบริหารเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการบริหารองคกรประสบความสําเร็จ นอกเหนือจากปจจัยพื้นฐาน 

ซึ่งไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) ความสําเร็จของ
องคกร ตองอาศัยการบริหารหรือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการมีกระบวนการหรือกิจกรรมพื้นฐาน 
4 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดการองคกร (Organizing) การนําหรือการสั่งการ(Leading/Directing) 
และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงเปนกระบวนการตรวจสอบหรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงาน ใน
กิจกรรมตางๆ เพื่อรักษาองคกรใหดําเนินไปในทิศทางสูเปาหมายอยางถูกตอง ตามวัตถุประสงคหลักขององคกรใน
เวลาท่ีกําหนดไว การบริหารงานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพนั้น ยอมขึ้นกับความสามารถของผูบริหาร 
เครื่องมือสนับสนุนในการบริหารงาน ไดแก ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ อันเปนกระบวนการปรับ
องคประกอบตางๆ ที่มีผูบริหารตองรับผิดชอบใหอยูในขอบเขตท่ีจะใหผลงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว องคกร
ประสบความลมเหลวมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการขาดการควบคุมหรือมีการควบคุมที่ไรประสิทธิภาพและหลายแหง
เกิดจากความไมใสใจในเรื่องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉยหรือในทางกลับกัน คือ มีการควบคุมมากจนเกิดความ
ผิดพลาดขององคกรเอง การควบคุมจึงเปนหนาที่หลักทางการบริหารที่มีความสําคัญตั้งแตเริ่มตนจนจบ
กระบวนการ ในการนําองคกรใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ฝายบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ตางจะตองมีพันธกิจที่ใชในการกําหนดทิศทาง นโยบาย วิธีการและแผนงาน ท่ีรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพื่อให
องคกรบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย จะตองมีการบริหารจัดการท่ีดี การบริหารงานอยางมีจริยธรรม โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได องคกรสวนใหญจึงจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูดูแลใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระบบท่ีกําหนดขึ้น 
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การตรวจสอบภายใน จึงเปนงานท่ีมีคุณประโยชนและเปนเครื่องมือที่สําคัญในการทํางานของผูบริหารท่ี
จะชวยได ทั้งในดานการวางแผน การจัดองคกร การบริหารทรัพยากรมนุษย การส่ังการ การควบคุมและการ
ติดตาม เพ่ือใหองคการดําเนินการไปในทิศทางท่ีถูกตองตามวัตถุประสงค เปาหมาย ในเวลาที่กําหนด การ
ตรวจสอบภายใน โดยมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเปนหูเปนตาแทนผูบริหาร ตรวจสอบความถูกตองในดานการ
บริหารและตรวจสอบดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององคกรจะชวยใหมีการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยังชวยใหผูบริหารสามารถสอดสองดูแลการนําทรัพยากรที่มีอยูภายในหนวยงานมาใช
อยางระมัดระวัง รอบคอบ และใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะชวยปองกันและบรรเทา การรั่วไหล การทุจริตคอรัปชั่น
และนํามาซึ่งผลเสียหายตอองคกรไดทางหนึ่ง หรือหากเกิดการทุจริตก็สามารถทราบไดโดยเร็ว พรอมทั้งสามารถ
แกไขปญหาไดทันทวงที การที่องคกรจะบริหารงานไดตามนโยบายที่วางไวนั้น องคกรจะตองมีสิ่งแวดลอมของการ
ตรวจสอบภายในที่ดี ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูตรวจสอบภายในและผูรับตรวจ กลาวคือ ผูบริหาร
ระดับสูง ควรพัฒนาการตรวจสอบภายในใหเปนแรงผลักดัน ในเชิงสรางสรรค (Positive Force) โดยการสนับสนุน
ใหผูตรวจสอบภายในเสนอแนะใหการพัฒนา ในดานตางๆ มากกวาจับผิดสิ่งที่ผานมาแลว รวมทั้ง จัดใหกิจกรรม
การตรวจสอบภายในเปนไปอยางสม่ําเสมอในองคการ โดยใหแทรกอยูเปนสวนหนึ่งของระบบการทํางานปกติ 
สําหรับผูตรวจสอบภายในควรสรางความเขาใจอันดีกับผูรับตรวจ โดยการชักจูงใหผูรับตรวจ โดยการชักจูงใหผูรับ
ตรวจตระหนักวา การตรวจสอบภายในจะสามารถชวยใหการปฏิบัติงานของผูรับตรวจบรรลุถึงเปาหมายท่ีวางไว 
สวนผูรับตรวจควรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน โดยการเตรียมขอมูล เอกสารและ
หลักฐานใหครบถวน รวมทั้ง ใหการยอมรับผูตรวจสอบภายในวาเปนบุคคลสวนหนึ่งขององคการที่สามารถชวยให
องคกรบรรลุเปาหมายท่ีวางไวและการที่ผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   
ผูตรวจสอบภายในตองไดรับการยอมรับจากผูบริหารระดับสูงและผูรับตรวจ กลาวคือ ผูบริหารจะสนับสนุนอยาง
เปดเผยในนโยบายของกิจการ โดยกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของฝายตรวจสอบภายในใหชัดเจน 
รวมท้ัง กําหนด ใหฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการเสนอแนะแนวทาง ในการปรับปรุงแกไขใหมีการ
ดําเนินงานที่ดี สําหรับผูรับตรวจควรใหความรวมมือกับผูตรวจสอบภายในดวยการใหขอมูลที่ถูกตองอยางเพียงพอ  

ในฐานะผูตรวจสอบภายในมีภาระหนาที่ในการบริหารงานตรวจสอบภายในใหบรรลุผลสําเร็จของงานตาม
แผนการตรวจสอบ ซ่ึงกําหนดจากการประเมินความเสี่ยงของงาน เชน งานดานการเงิน งานดานบัญชี งานดาน
งบประมาณ งานดานพัสดุ เปนตน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะบรรลุผลสําเร็จตามแผนงานหรือเป าหมาย
ที่ตั้งไว ผูตรวจสอบภายในตองอาศัยความรวมมือจากผูรับการตรวจหรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการติดตอ
ประสานงานท่ีดีระหวางกัน นั่นคือ ผูรับการตรวจตองมีทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยตระหนักถึงความจําเปนที่จะทําการศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานภายในเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
เนื่องดวยทัศนคติที่ดีของผูรับการตรวจและความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีจะสงผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ภายในเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
2. เพ่ือประมวลปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ

หนวยงานภายในเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต  อําเภอรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายใน 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมบุคลากรในหนวยงานตางๆ ที่ไดรับการตรวจสอบภายในของเทศบาล

ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยมาจากสํานักปลัดเทศบาล 8 
คน, กองการศึกษา 3 คน, กองสวัสดิการสังคม 4 คน, กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 9 คน, กองคลัง 8 คน, กอง
ชาง 7 คน, รวมทั้งส้ิน 39 คน (ท่ีมา:สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลคูหาใต ขอมูลพนักงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนวยงานท่ีสังกัด และระยะเวลาในการทํางาน ผูวิจัยใชสถิติการ
แจกแจงคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบ
ภายในดานกระบวนการตรวจสอบ 

- ดานการวางแผนการตรวจสอบ  
- ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
- ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 

(กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2546) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. หนวยงานท่ีสังกัด  
5. ระยะเวลาในการทาํงาน  
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สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับการตรวจสอบภายใน ไดแก ดานการวางแผนการตรวจสอบ ดาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ดานการรายงานและติดตาผลการตรวจสอบ จะใชมาตรวัดความสําคัญ (Rating Scale) 
โดยไดแบงออกเปน 5 มาตราวัด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด และใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และจากน้ัน ทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบใน
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ การ
ทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด จึงนําขอมูลที่ไดมารวบรวม
และสรุป 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 22 

คน คิดเปนรอยละ 56.40 มีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 61.55 มีหนวยงานท่ีสังกัดอยูกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 23.10 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30  

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาล
ตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 และคา SD. เทากับ 0.181 เม่ือพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการ

วางแผนการตรวจสอบ (x= 4.70 และ SD. = 0.286) รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ (x= 4.33 และ 

SD. = 0.299) และดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ (x= 4.22 และ SD. = 0.436) ตามลําดับ 
ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของผูรับตรวจ

ตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการวางแผนการตรวจสอบ อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.70  

ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจ
ตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.33  

ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการรายงาน
และติดตามผลการตรวจสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.22  

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบ
ภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พบวา ในเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต 
อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่ไมแตกตางกัน ในหนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน มีความพึงพอใจ ที่แตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 

56.40 มีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 24 
คน คิดเปนรอยละ 61.55 มีหนวยงานที่สังกัดอยูกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
23.10 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พจมาลย โพธิ์สุวรรณ (2553) ความพึงพอใจของผูรับตรวจท่ีมีตอการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ ดอนเมือง.ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ กลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 180 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุ 46-55 ป มีระดับชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. เปนผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,000 - 20,000 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิวรรณ ศรีนา (2550) ความคิดเห็นของผูรับตรวจที่มีตอ
ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม.ผลการศึกษาพบวา ผูรับตรวจมีความคิดเห็นตอผู
ตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผูรับตรวจ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูปฏิบัติ
หนาท่ีการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จํานวน 255 คน พบวา
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เปนเพศหญิง จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 58.80 มีอายุ 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
67.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.5 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 73.7 เปนครูคิดเปนรอย
ละ 66.7 มีระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง ตั้งแต 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 63.9 มีประสบการณต่ํากวา 10 ป คิดเปน
รอยละ 51.0 และสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรารัตน สิทธิ (2552) ทัศนคติของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลและ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับการตรวจของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย.ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง (ผูรับการตรวจ) ที่ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลนั้น มีระดับปริญญาตรี
มากที่สุด ถึงรอยละ 79.6 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มีรอยละ 17.9 และระดับอื่นๆ มีเพียงรอยละ 2.5 สวน
ระดับปริญญาเอกนั้น ไมมีผูตอบแบบสอบถามในกลุมตัวอยางนี้ และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ฉวีวรรณ สุวรรณ
เทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุ คลากร
หนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมา เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
17.30 ตําแหนงอื่นๆ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 14.3 พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
14.0 เจาหนาที่พัสดุ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และนักวิชาการพัสดุ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.0 
ตามลําดับ และมีประสบการณทํางานมากกวา 20 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 44.9 รองลงมา คือ มี
ประสบการณในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 19.1 มีประสบการณในการทํางาน 6-10 ป 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 13.6 มีประสบการณในการทํางาน 16-20 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 11.8 
และมีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 10.7 ตามลําดับ 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของ
เทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบ
ภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 

และคา SD. เทากับ 0.181 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ (x= 4.70 

และ SD. = 0.286) รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ (x= 4.33 และ SD. = 0.299) และดานการรายงาน

และติดตามผลการตรวจสอบ (x= 4.22 และ SD. = 0.436) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา ทรัพยขํา 
(2553) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก.ผลการวิจัย
พบวา บุคลากรของกรมการขนสงทางบก มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยูใน
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ระดับมากท่ีสุด (  = 4.3305 ) โดยมีความคิดเห็นในปจจัยดานการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบสูงสุด 

(  = 4.3630 ) และมีความคิดเห็นในปจจัยดานการปฏิบัติงานตรวจสอบนอยที่สุด (  = 4.2877 ) และเม่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก พบวา อายุ 
ประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาหนาที่การปฏิบัติงาน
และบทบาทหนาที่เก่ียวกับงานตรวจสอบที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีแตกตาง
กัน โดยผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมากท่ีสุด               

(  = 4.5838 ) และสูงกวาปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด (  = 4.8479 ) ผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบ

ภายใน มีความคิดเห็นนอยที่สุด (  = 4.5461 ) และสรุปไดวาผูรับตรวจมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในมากกวาผูตรวจสอบภายใน 

ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของผูรับตรวจ
ตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการวางแผนการตรวจสอบ อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.70 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ 
แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร. (2552) ความพึงพอใจของผูรับตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา คาคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูรับการตรวจตอการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.74 ดานที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.79 ดานกระบวนการขั้นตอนของการตรวจสอบ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.72 และดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 
จําแนกตามคุณลักษณะของผูรับตรวจ ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงและประสบการณ พบวา 

1. ผูรับตรวจที่มีเพศตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดาน ทุก
ดานไมแตกตางกัน 

2. ผูรับตรวจที่มีอายุตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

3. ผูรับตรวจที่มีตําแหนงตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการและดานกระบวนการและขั้นตอนของการตรวจสอบ
แตกตางกัน โดยระดับผูบริหารมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมในดานกระบวนการ 
ขั้นตอนการใหบริการและดานกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบสูงกวาผูรับตรวจที่มีตําแหนงระดับปฏิบัติการ 
ระดับฝายและเลขานุการคณะ สวนดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูรับตรวจที่มีตําแหนงระดับผูบริหารมีคะแนน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการที่สูงกวาผูรับตรวจที่มีตําแหนงระดับฝาย 

4. ผูรับตรวจที่มีประสบการณตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและราย
ดานทุกดานไมแตกตางกัน 

ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจ
ตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.33 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประสบ กันจู (256) ความพึงพอใจของหนวยรับ
ตรวจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในจากผลการสํารวจความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ ตอ
การปฏิบัติงานของ ผูตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร พบวา หนวยรับ
ตรวจมีระดับ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน อยูในระดับมากทุกดาน อาจเปนเพราะหนวย
รับตรวจเห็นวาการตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการบริหารงานของหนวยรับ ตรวจใหมีคุณภาพ 
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สามารถชวยทําใหผูบริหารเกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในท่ีใชอยู ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารงาน 
โดยเฉพาะงบประมาณและทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
เนื่องจากการบริหารงานขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีการขยายตัวจนทาใหการบริหารงานมีความ
สลับซับซอน ในสถานการณที่มีการ เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารไมสามารถท่ีจะควบคุมดูแลรายละเอียด
การปฏิบัติงานไดอยางทั่วถึง การตรวจสอบภายในจึงเปนเครื่องมือของผูบริหารในการท่ีจะทําหนาที่ตรวจสอบ
ติดตามการ ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน จํานวน 4 ดาน ปรากฏวา 

1. ดานภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน พบวาดานภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูใน
ระดับความพึงพอใจมาก เมื่อแยกพิจารณารายประเด็น ความพึงพอใจท่ีมีตอสัมพันธภาพระหวางหนวยตรวจสอบ
ภายในกับหนวยรับตรวจ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ การมีมนุษยสัมพันธ ในการติดตอประสานงานกับ
หนวยรับตรวจ การประชาสัมพันธ ขอมูลตางๆ เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในชองทางตางๆ ตามลําดับ 

2. ดานคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน พบวาดานคุณสมบัติ ของผู ตรวจสอบภายในโดยรวมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก เมื่อแยกพิจารณารายประเด็น พบวาความพึงพอใจท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม โปรงใสและ
ปราศจากอคติสวนตัว ในการปฏิบัติหนาที่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ เปนผูที่รับฟงความคิดเห็น
ของผูรับตรวจอยางมีเหตุผล มีความรู ความสามารถในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ตาม
นโยบายท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

3. ดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน พบวาดานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก เมื่อแยกพิจารณา รายประเด็น พบวา ความพึงพอใจท่ีมีการนัดลวงหนาและสงหนังสือเขาตรวจ
กับหนวยรับตรวจอยางเปนทางการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ เปดโอกาสใหผูรับตรวจ ชี้แจงการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและความถี่ในการเขาตรวจสอบมีความเหมาะสม ตามลําดับ 

4. ดานรายงานผลการตรวจสอบ พบวาดานการรายงานผลการตรวจสอบ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ
มาก เมื่อแยกพิจารณารายประเด็น พบวาขอเสนอแนะที่ปรากฏในรายงาน มีความถูกตอง เชื่อถือได มีความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงานอยางถูกตองและการรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม ตามลําดับ 

ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการรายงาน
และติดตามผลการตรวจสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.22 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ      
ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็น
ของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนรายไดพบวาดานกฏ ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.61 รองลงมาดานการตรวจสอบการเงินและบัญชีอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ดาน
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และดานการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ตามลําดับ  

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบ
ภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  

 
 
 

��


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของ
เทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร. (2552) ความพึง
พอใจของผูรับตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา ผูรับตรวจที่มีเพศ
ตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดาน ทุกดานไมแตกตางกัน  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงาน
ตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากร
หนวยรับตรวจที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการตรวจสอบการเงินและบัญชี ดานกฎ ขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของ ดานการ
ปฏิบัติงาน ดานจริยธรรมการตรวจสอบภายใน ไมแตกตางกันทุกดาน 

จําแนกตามอายุ พบวาในอายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของ
เทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร. (2552) ความพึง
พอใจของผูรับตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา ผูรับตรวจที่มีอายุ
ตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของรจนา ทรัพยขํา (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
กรมการขนสงทางบก.ผลการวิจัยพบวา อายุ ประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการ
ตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงาน
ตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากร
หนวยรับตรวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
รามคําแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 

จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวาในหนวยงานท่ีสังกัดแตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการ
ตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและในรายดานที่แตกตางกัน  
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาในภาพรวมและดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ มีความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ที่แตกตางกัน  เนื่องจากมีคา 
Sig ที่ 0.014 และ 0.009 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา ทรัพยขํา (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก.ผลการวิจัยพบวา สวนหนาที่การปฏิบัติงานและบทบาท
หนาที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงาน
ตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากร
หนวยรับตรวจท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 
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จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาในระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายดานที่ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
สํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา 
บุคลากรหนวยรับตรวจที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานการเงินหรือพัสดุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการ

ตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มากที่สุด 
คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งแสดงถึงหนวยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนในการเขาตรวจสอบได
อยางดี แตก็ยังไมดีมากที่สุด เนื่องจากผลที่ไดอยูในเกณฑมาก แตยังไมถึงมากที่สุด จึงควรหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่
ขาดจากผูตอบแบบสอบถามวายังมีขอหรือความตองการใดเพิ่มเติม และนําขอมูลที่ไดมาปรับใชและวางแผน
รูปแบบในการตรวจสอบในครั้งตอไป 

2. ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการ
ตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีนอยที่สุด 
คือ ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งแสดงถึงหนวยงานตรวจสอบภายใน อาจมีการรายงานในแบบ
ที่สงผลกระทบในความพึงพอใจตอผูตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน จึงอาจควรมีการแจงผลการ
ตรวจสอบกอนการรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือใหมีการทําหนังสือชี้แจงหลังมีผลการตรวจสอบแจงผูบังคับบัญชา
อีกคร้ัง 

3. ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการวางแผนการตรวจสอบ 
อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบชี้แจงถึงวิธีการคัดเลือกขอมูล วิเคราะห ประเมินผลและ
ขอจํากัดการเผยแพรผลงานใหผูรับตรวจทราบทุกครั้ง ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจที่ผูรับตรวจ มีความพึงพอใจในการ
แจงขั้นตอนและการคัดเลือกขอมูลที่จะใชในการประเมินผล และมีการจํากัดขอบเขตในการเผยแพรขอมูลใหผูรั บ
ตรวจทราบ แตในขั้นความพึงพอใจยังอยูในเกณฑมาก แตยังไมใชมากที่สุด ผูตรวจสอบภายในจึงควรหาขอมูล
เพิ่มเติมในสวนที่ขาดจากผูตอบแบบสอบถามวายังมีขอหรือความตองการใดเพิ่มเติม และนําขอมูลที่ไดมาปรับใช
และวางแผนรูปแบบในการตรวจสอบในครั้งตอไป 

4. ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการวางแผนการตรวจสอบ 
อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ผูตรวจสอบมีการแจงลวงหนากอนการเขาตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบ
กอนทุกครั้ง ซึ่งแสดงถึงผูตรวจสอบอาจมีการแจงลวงหนาไมนานพอหรือการเขาตรวจสอบในชวงเวลาที่หนวยงาน
ยังไมมีความพรอม ผลระดับความพึงพอใจจึงอยูในเกณฑที่มาก แตยังไมใชมากที่สุด หนวยงานตรวจสอบภายใน จึง
ควรมีระยะเวลาระหวางแจงและเขาตรวจสอบที่เหมาะสม และในชวงเวลาดังกลาวควรมิใชชวงที่หนวยงานนั้นเปน
ชวงที่งานคอนขางเรงดวน เชน ชวงใกลสิ้นงบประมาณ ชวงจัดทําคําของบประมาณ เปนตน 
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5. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูตรวจสอบใชวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองตรงตามหลักการตรวจสอบท่ีดี 
ซึ่งแสดงถึงผูรับการตรวจสอบมีความรูและความเขาใจในข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบ จึงทราบไดวาผูตรวจสอบได
ใชวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมในการตรวจสอบ แตในระดับความพึงพอใจยังอยูในระดับมาก แตยังไมใชมากที่สุด 
ผูตรวจสอบภายใน จึงควรสรางความรูสึกในการตรวจสอบใหผูรับการตรวจสอบมีความรูสึกเหมือนการชวยกัน
ทํางาน มากกวาจะรูสึกเหมือนกําลังถูกจับผิด จะทําใหผูรับตรวจรูสึกไมกดดันและมีความเต็มใจทุกครั้งที่หนวยงาน
ตรวจสอบภายในเขาตรวจ 

6. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ผูตรวจสอบมีการสื่อสารใหผูรับตรวจทราบถึงการรวบรวมขอมูลการ
วิเคราะหและเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสม ซ่ึงแสดงถึง ผูตรวจสอบ อาจมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหและเกณฑในการประเมิน ที่ไมสามารถแจงใหกับผูรับตรวจทราบไดหรือแจงใหผูรับตรวจทราบไมละเอียด 
ผูรับตรวจจึงมีระดับในความพึงพอใจขอนี้นอยกวาขออื่นๆ ผูตรวจสอบจึงควรแจงหรือชี้แจงและทําความเขาใจใน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและเกณฑในการประเมิน ใหผูรับตรวจทราบอยางละเอียด  

7. ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการรายงาน
และติดตามผลการตรวจสอบ อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบมีการติดตามผลการให
คําปรึกษาวาผูรับตรวจไดนาํไปปฏิบัติตามที่เสนอ ซึ่งแสดงถึงผูตรวจสอบภายในมีการติดตามผล จากการรายงานผล
การตรวจสอบและคอยใหคําปรึกษาวิธีการดําเนินการแกไข สิ่งตางๆ ในงานใหถูกตองตรงตามหลักเกณฑในการ
ตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในจึงควรเขาชี้แจง อธิบายและเสนอแนวทางหรือวิธีการแกไข การปฏิบัติในงานที่
มีความผิดพลาดหรือขอบกพรองของหนวยงานท่ีรับตรวจหลังมีการรายงานผลทุกครั้ง 

8. ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดานการรายงาน
และติดตามผลการตรวจสอบ อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ  ผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเปนการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามนโยบายขององคกร ซึ่งแสดงถึงผูตรวจสอบ อาจมี
การนําเสนอแนะแนวทางการแกไขในมุมมองของผูตรวจสอบเทานั้น แตคําเสนอแนะดังกลาวในทางปฏิบัติบางอยาง
อาจมีขอขัดแยงกัน ผูรับตรวจจึงไมสามารถดําเนินการแกไขหรือปรับใหตรงตามหลักหรือวิธีกา รที่กําหนดได ผู
ตรวจสอบจึงควรเขาศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดกับผูรับตรวจ และชวยกันหาวิธีการและแนวทางปรับ
แกไขใหงานถูกตองตรงตามหลักที่กําหนดไว 

9. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบ
ภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด พบวาในหนวยงานท่ี
สังกัดแตกตางกัน ในภาพรวมและดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงถึงในการรายงานผลของผู
ตรวจสอบภายใน มีผลตอความพึงพอใจของผูรับตรวจท่ีสังกัดในแตละหนวยงาน เพราะผลการตรวจสอบนั่นอาจ
แสดงถึงความผิดพลาดหรือบกพรองของหนวยงานนั้นๆ ซึ่งในความจริงแลวบางหนวยงานที่ไมมีกฏระเบียบ
ครอบคลุม อาจมีขอผิดพลาดหรือบกพรองนอยกวาหนวยงานที่มีระเบียบครอบคลุมมาก ผูตรวจสอบจึงควรชี้แจง
และอธิบายถึงผลการตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบและใหผูรับตรวจไดมีการชี้แจงถึงสาเหตุของขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น และผูตรวจสอบนําขอชี้แจงนั้นแนบประกอบรายงานผลการตรวจสอบดวย  
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10. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จําแนกตาม
หนวยงานท่ีสังกัด ในภาพรวม มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ กองการศึกษา กับ กองคลัง เนื่องจากการกอง
การศึกษา มิไดมีระเบียบครอบคลุมมาก และมีสวนที่เก่ียวของกับงบประมาณไมมากเทากับกองคลัง ซ่ึงในสวนกอง
คลัง จะมีระเบียบที่ตองนํามาใชประกอบการทํางานจํานวนมาก ผลของความคิดเห็นในดานการตรวจสอบภายในจึง
มีความแตกตางกับในภาพรวมของการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ จึงควรทําการชี้แจงถึงขั้นตอน วิธีการ เอกสารท่ี
ประกอบการตรวจ หลักเกณฑในการวิเคราะหและการประเมินผล ใหหนวยงานกองคลั งทราบอยางละเอียด เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกองคลัง เพื่อพรอมรับการตรวจสอบในทิศทางเดียวกันกับหลักของผูตรวจสอบ 
เมื่อกองคลังมีความเขาใจในหลักการตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแนวทางนี้ ผูตรวจสอบก็จะสามารถตรวจสอบได
อยางงาย ในความเขาใจที่ตรงกันยังสงผลใหลดขอสงสัยหรือขัดแยง ในการตรวจสอบได 

11. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลคูหาใต อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  จําแนกตาม
หนวยงานท่ีสังกัด ในดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ กองชาง 
กับ กองคลัง เนื่องจากการกองชาง มิไดมีระเบียบครอบคลุมมาก และมีสวนท่ีเก่ียวของกับงบประมาณไมมากเทากับ
กองคลัง ซึ่งในสวนกองคลัง จะมีระเบียบที่ตองนํามาใชประกอบการทํางานจํานวนมาก ผลของความคิดเห็นในดาน
การตรวจสอบภายในจึงมีความแตกตางกับในภาพรวมของการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ จึงควรทําการชี้แจงและสราง
ความสัมพันธกับกองคลัง ไดมีความรูสึกวาการตรวจสอบมิใชการเขามาจับผิด แตเปนเพียงการชวยกันทํางาน การ
เขามารวมกันตรวจหาขอบกพรองหรือขอผิดพลาด ซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาท เลินเลอ ไมไดตั้งใจ ของ
ผูปฏิบัติงาน เม่ือมีการตรวจพบก็จะไดรวมกันหาแนวทางการแกไข กอนที่จะเกิดปญหาที่ใหญหรือแกไขยาก ตามมา
ทีหลัง 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาความคาดหวังของผูบริหารท่ีมีตองานตรวจสอบภายในขององคกร เพื่อนํามาปรับปรุงและ

พัฒนางานตรวจสอบภายในตอไป 
2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการตรวจสอบภายในขององคกร 
 

บรรณานุกรม 
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2546) แนวปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายใน. กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 
ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความ

คิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ทุนอุดหนุนการวิจัย สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ประสบ กันจู (256) ความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการศึกษาสวนบุคคล การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนที่ 3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สํานัก
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2556. 
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พจมาลย โพธิ์สุวรรณ (2553) ความพึงพอใจของผูรับตรวจที่มีตอการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ ดอนเมือง. การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มะลิวรรณ ศรีนา (2550) ความคิดเห็นของผูรับตรวจที่มีตอผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสงคราม. การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ภาค วิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

รจนา ทรัพยขํา (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสง
ทางบก. สารนิพนธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

สีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร (2552) ความพึงพอใจของผูรับ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  ทุนสนับสนุนจากงบระมาณเงินผล
ประดยชน ประจําปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  

อัจฉรารัตน สิทธิ (2552) ทัศนคติของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน        
ในมุมมองของผูรับการตรวจของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. การศึกษา
ดวยตนเอง โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร. 
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ความจงรักภกัดีของลกูคาธนาคารออมสิน 
 
Loyalty of customers, Savings Bank Siew Kaew Roundabout Lopburi  
 
ผูวิจัย   สราลี  เลิศอรรควัตร 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาวงเวียน
สระแกว จังหวัดลพบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว 
จังหวัดลพบุรี 

การศึกษาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเรื่องความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน 
สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาที (t-test แบบ Independent) และคาเอฟ (F-
test) 

ผลการศึกษาพบวา ผูถูกสัมภาษณและผูที่ตอบแบบสบถามสวนใหญเปนหญิง สวนใหญอายุระหวาง             
31-40 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตั้งแต 20,001 บาท โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีตอธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดานการรับรู 
และดานความรูสึก ไมเปนไปตามสมมติฐานของงานวิจัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : ความจงรักภักดี 
 
Abstract

The purpose of this research is to study the loyalty of customers of Savings Bank. 
Siew Kaew Roundabout Lopburi And to compare the loyalty of customers Savings Bank. 
Siew Kaew Roundabout Lopburi 

Study of the tools used in this research. Is a questionnaire The questionnaire was 
rated 5 scales (Rating Scale) for respondents to express their opinions on the loyalty of 
the customers. Siew Kaew Roundabout Lopburi The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. 

The study indicated that The interviewees and respondents were mostly female. 
Most of the age range are between 31-40 years old. Single status Education level Most 
respondents are in the undergraduate level. Most of the employees are private companies. 
Earned from 20,001 baht. Overall opinion level on loyalty to the Savings Bank. Siew 
Kaew Roundabout Lopburi Behavioral expression. Perception And the sense. It does not 
follow the hypothesis of the research. Statistically significant at the 0.05 level 

Key Words : loyalty
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บทนํา 
 ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอัตราการแขงขันที่สูงมากและคาดวามีแนวโนมจะเพ่ิมความรุนแรงมาก

ขึ้นในอนาคต เน่ืองจากกระแสเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีทิศทางไมชัดเจน ปญหาสถานการณความขัดแยง
ของคนในสังคมการเปล่ียนแปลงทางดานพฤติกรรมของลูกคา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ลวนสงผลกระทบ
ตอการลงทุนและและการทําธุรกรรมกับธนาคารชะลอตัวลงไป และอีกไมนานประเทศไทยกําลังจะกลายเปน
สวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเปาหมายหลักในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการไหลเวียนของสินคา 
บริการ และการลงทุนอยางเสรี ทําใหตลาดการใหบริการทางการเงินมีเพิ่มมากขึ้นสถาบันการเงินตาง ๆ จึงหัน
มาใหความสําคัญและปรับกลยุทธในเร่ืองของความไววางใจและความจงรักภักดีของลูกคามากข้ึน โดยการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาซ่ึงถือวาเปนการเร่ิมตนสรางความนาเชื่อถือที่ดีที่สุด เนื่องจากความไววางใจและความ
นาเชื่อถือมักเกิดจากความใกลชิดและผูกพัน ดังนั้นสินคาและบริการตาง ๆ ที่ตองการยืนหยัดอยูในตลาดไดดวย
การสรางความไววางใจและนาเชื่อถือ จําเปนตองเรงสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง กิจกรรมใด ๆ 
ก็ตามที่สามารถทําใหกลุมเปาหมายมีโอกาสเชื่อมความสัมพันธกับองคกร คือส่ิงที่ผูประกอบการจําเปนตองทําให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

ดังนั้นธนาคารออมสินจึงนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใชเพื่อชวยสรางความเชื่ อมั่นและความ
ไววางใจใหกับลูกคา เนื่องจากในปจจุบันปญหาวิกฤติเศรษฐกิจการเงินทั้งในและตางประเทศเร่ิมจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา แลวขยายตัวมาจนถึงประเทศในแถบยุโรป อยางประเทศกรีก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ
การชะลอตัวทางดานการเงิน ตาง ๆ เหลานี้ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและความไววางใจในสถาบันการเงิน 
ทําใหลูกคาขาดความเชื่อมั่น ดวยเหตุนี้การนําหลักการกํากับกิจการท่ีดีเขามาใชจะชวยเรียกความมั่นใจ เชื่อมั่น 
ใหลูกคาของธนาคารออมิสนอีกทั้งยังเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ 
นาเชื่อถือ โปรงใส และเปนพ้ืนฐานของการเติบโตอยางยั่งยืน อันไดแก Transparency การดําเนินธุรกิจดวย
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได Relationship การสราง
ความสัมพันธที่ดีตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียกับธนาคารออมสินทุกกลุ ม Unique ธนาคารออมสินเปน
สถาบันการเงินที่กอตั้งโดยพระมหากษัตริยและมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน Sustainable ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินที่กอตั้งมายาวนาน มีฐานลูกคาจํานวนมากโดยมุงสู
การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และ Technology การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ และการใหบริการ
ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากเรื่องความไววางใจและความจงรักภักดีแลวดานการบริการลูกคา (Customer Service) ก็ถือ
เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่งสําคัญทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร เพราะธนาคารสามารถนํามาเปนเครื่องมือชนิด
หนึ่งในการสรางความแตกตาง และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากการบริการลูกคาที่มีคุณภาพจะ
ชวยผูกใจลูกคาเอาไวไดในระยะยาว และเพิ่มคุณคาใหกับกิจการดวย อยางไรก็ตามแมหลายองคกรจะหันมา
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริการลูกคามากข้ึน แตลูกคาก็ยังพบกับบริการที่ไรคุณภาพอยางตอเนื่องอันเปน
ผลมาจากการบริการลูกคาอยางไรทิศทางและขาดการวางแผนท่ีดี ผลที่ตามมาก็คือเกิดปญหาการรองเรียน การ
เปลี่ยนไปใชบริการรายอ่ืน จึงเปนการยากที่จะรักษาลูกคาเอาไวได (วิทยา ดานธํารงกูล,2549,หนา43) เพื่อเปน
การเพิ่มคุณคาของการใหบริการแกลูกคาและการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหมีความสอดคลองและทันสมัย 
นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใหบริการแกลูกคา มุงตอบสนองผูใชบริการใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเนน
คุณภาพการบริการที่มีประสิทธิภาพแกลูกคาโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช พรอมทั้งสรางความ
ประทับใจใหแกผูใชบริการอันจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธนาคารตอไป 
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จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน เพื่อ
ขยายฐานลูกคาและปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงิน และปรับปรุงศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของธนาคาร การปรับปรุงและยกระดับศักยภาพบุคลากรในองคกร ตลอดจนปรับ
กระบวนทัศนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต 
แนวคิดความจงรักภักดี 
วรารัตน สันติวงษ (2549: 13-14) กลาววา ความจงรักภักดีของลูกคาสรางความไดเปรียบใหกับบริษัทไดดังนี้ 

1. การเพ่ิมกําไร ลูกคาที่จงรักภักดีจะเพิ่มกําไรใหกับบริษัทเนื่องจากลูกคาจะซ้ือสินคาของบริษัทเปน
ระยะเวลานาน ลูกคาที่จงรักภักดีมีแนวโนมที่จะซื้อมากขึ้นตามเวลาที่ผานไป เพราะไดเรียนรูมากขึ้ นเกี่ยวกับ
สินคาอื่นๆในสายผลิตภัณฑเดียวกัน หรือแบงงบประมาณซื้อมากขึ้น 

2. ลดการสงเสริมการตลาด และทําใหคูแขงเขาตลาดยาก เพราะความจงรักภักดีที่มากข้ึนจะชวยให
สามารถลดคาใชจายในการโฆษณาได และลูกคาสวนใหญจะกลับมาอีกโดยไมตองมีการโฆษณา ลูกคาที่มีความ
พึงพอใจสูงและจงรักภักดีจะทําหนาที่ในการโฆษณาแทน 

3. ลดตนทุนขาย การตลาด และตนทุนท่ีจายเพื่อหาลูกคาใหมลดลง ลูกคาที่ซื้อซ้ําจะมีตนทุนในการ
บริหารลดลง ลูกคาที่จงรักภักดีนั้นจะบริหารไดงายกวา ตนทุนต่ํากวาเนื่องจากมีความคุนเคยกับสินคาและ
บริการอยูแลว 

4. ลูกคาที่มีความพึงพอใจจะมีการอางอิงตอ เพราะลูกคาที่มีความจงรักภักดีมีแนวโนมที่จะบอกตอไป
ยังคนอื่นๆ ที่อาจเปนลูกคาที่ดีมากในอนาคต จะทําใหชวยลดตนทุนในการหาลูกคาใหมจาโคบี และเชสนัท 
(Jacoby&Chestnut, 1978)ตราสินคาที่มีมาอยางยาวนานหรือประสบความสําเร็จเปนระยะเวลานาน ไมได
หมายความวา ความสําเร็จที่ไดจะมาจากการซื้อของลูกคาเพียงครั้งเดียว แตนั้นแสดงใหเห็นวาตราสินคานั้นมี
จํานวนลูกคาที่ซื้อสินคาหรือบริการเปนสม่ําเสมอ และลูกคากลุมนั้นมีความภักดีอยางเต็มเปยม สรุปไดวา ความ
จงรักภักดีชี้วัดไดวาเปาหมายขององคการนั้นๆประสบผลสําเร็จอยางสวยงาม และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษา
ไวซึ่งลูกคากลุมนี้แกมเบิล สโตน และวูดคอด (Gamble, Stone & Woodcock, 1989)ไดแบงความภักดี
ออกเปน 2 ประเภท 
 ความภักดีดานอารมณ (Emotional Loyalty)คือสภาวะจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อและความปรารถนา
ของลูกคาท่ีมีตอสินคาหรือบริการขององคการ ซึ่งองคการจะไดประโยชนจากความภักดีของลูกคา ทัศนคติ และ
ความเชื่อของตัวลูกคาเอง เม่ือลงลึกถึงรายละเอียดของความภักดีจะพบวาความรูสึกที่ดีและพิเศษจะอยูภายใน
จิตใจของลูกคา ดังนั้นองคการจะตองแสดงความจริงใจโดยการตอบแทนความภักดีของลูกคาดวยความสัมพันธ
อันดีอยางเต็มประสิทธิภาพจาการใหบริการ 

ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty)เกิดจากการกระทําดวยความชอบใจ เต็มใจ หรือชื่น
ชอบจากการไดรับการบริการท่ีดีจากสินคาหรือบริการ คือการไดรับการตอบสนองที่ตองกับความตองการของ
ลูกคา ซึ่งจะเปนเกราะปองกันไมใหลูกคาหันไปภักดีกับองคการอ่ืน ถึงแมวาลูกคาคนหนึ่งอาจมีความภักดีได
มากกวาหนึ่งสินคาหรือบริการมากกวาหนึ่งองคการก็ตาม Gronroos (2000) ไดกลาววา ความจงรักภักดีของ
ลูกคา คือ การที่ลูกคาใหการสนับสนุนอยางเต็มใจ หรือมอบผลประโยชนใหกับกิจกรรมการในระยะยาว โดยการ
ซื้อซ้ํา หรือเขามาใชบริการอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องเปนระยะเวลานาน หรือแนะนําบุคคลอื่นถึงขอดีขงองคกร ซึ่ง
เกิดบนพ้ืนฐานของความรูสึกที่ลูกคามีความชื่นชอบในองคกรท่ีเลือกใชมากกวาองคกรอ่ืน ๆ ความภักดีจึงไมเปน
เพียงพฤติกรรมที่ลูกคาแสดงวาจงรักภักดีเทานั้น แตยังรวมไปถึงความรูสึกในแงบวกตาง ๆ ที่มีตอองคกร ซ่ึง
ความจงรักภักดีนั้นจะคงอยูตราบเทาที่ลูกคารูสึกไดวาไดรับคุณคาที่ดีกวาจากองคกรอื่น ๆ  
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  ศิมาภรณ สิทธิชัย (2558) กลาววาตัวชี้วัดระดับความจงรักภักดีของลูกคาควรปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทของอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี ท้ังนี้การวัดระดับความภักดีของลูกคามี 2 ประเด็น ใหญ 
ๆ คือ ดานพฤติกรรมและทัศนคติ โดยเพิ่มประเด็นยอยตามเวลาและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

1. ดานพฤติกรรมของลูกคา พิจารณาไดจาก การซ้ือซ้ําเปนประจําสม่ําเสมอ การบอกตอปากตอปาก
แบบดั้งเดิม การบอกตอผานอินเตอรเนต และการบอกตอผานสื่อสังคมออนไลท 

2. ดานทัศนคติของลูกคา เปนการวัดอารมณความรูสึกของลูกคาวามีความผูกพัน หรือเปนสวนหนึ่ง
ของสินคา โดยพิจารณาไดจาก ความตั้งใจซื้อ ความออนไหวตอราคา การเปนทางเลือกแรก และความชอบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความจงรักภักดีตอองคการ 

ฮอย และรีส (Hoy & ฑําหม1974,pp.274-275) อางถึงใน จาตุรงค วัฒนศิริ,2552,หนา42-45) ได
กลาววา ความจงรักภักดีตอองคกรเปนส่ิงที่แสดงออกซึ่งสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคกร ถาคนยิ่งมีความ
จงรักภักดีตอองคกรสูงมากข้ึนเทาไหร แนวโนนที่จะลาออกหรือทิ้งองคกรไปก็จะนอยลงเทานั้น ความจงรักภักดี
ประกอบดวย 3 มิติ คือ พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) ความรูสึก (Affective aspect) และการ
รับรู (Cognitive aspect) เครื่องชี้วัดความจงรักภักดีจําแนกเปนดานไดดังนี้ 

1. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) คือ ผลจากการที่บุคคลมีความรูสึกขั้นตน จึง
ตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในเร่ืองพฤติกรรมนั้นทัศนคติอาจเปนสาเหตุของ
การแสดงพฤติกรรม หรือทัศนคติอาจเปนผลของการแสดงพฤติกรรมเมื่อแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว 
บุคคลนั้นจะมีทัศนคติทางบวกตอสิ่งที่ตนเองไดกระทําถึงแมวาสิ่งที่กระทําไดสอดคลองกับทัศนคติในตอนแรก 
เมื่อกระทําไปแลวคนเราก็จะทําการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหเปนทางที่ดีเพื่อลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได ไดแก 
ความตองการที่จะยายตามองคการ เมื่อองคการยายไปท่ีอื่น 

2. ดานความรูสึก (Affective aspect) คือ อารมณ ความรูสึกที่เกิดจากการประเมินความรูสึกชอบ ไม
ชอบตอบุคคลหรือสถานการณ เชน ความรักที่จะทํางานกับองคการ ความพึงพอใจในองคการ 

3. การรับรู (Cognitive aspect) คือ คานิยม ความเชื่อที่บุคคลยึดถือตอบุคคลหรือสถานการณที่มี
อิทธิพลตอสิ่งที่บุคคลรับรูและกระทํา เชน ความเชื่อมั่นและไววางใจในองคการ ความเชื่อถือในผูบังคับบัญชา
และองคการ แมคนอื่นจะมีปฏิกิริยาตอการตัดสินใจขององคการ ความรูสึกวาองคการและผูบังคับบัญชายินดี
รับผิดชอบแทนเมื่อตัวเองบกพรอง ความรูสึกโดยตรงวามีความจงรักภักดีตอองคกร 

วิทนีย และคูเปอร (Whitney & Cooper,1992,p.82) กลาววา ความจงรักภักดีตอองคการเปนไดทั้ง
ทัศนคติและพฤติกรรม โดยทัศนคติความจงรักภักดีตอองคการนั้นเปนองคประกอบหนึ่งของความยึดมั่นผูกพัน
ตอองคการ แตดานพฤติกรรมนั้นเปนการแสดงความจงรักภักดีตอองคการซ่ึงพฤติกรรมความจงรักภักดีมี 2 
องคประกอบ คือ 

1. มีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาในการพัฒนาองคการ (Active elements) เปนการกระทําสิ่งตาง ๆ 
เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนองคการ สมาชิกใชขอเรียกรองในการทํางานใหเปนเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงองคการใหดี
ขึ้นกวาเดิม และมีความเชื่อมั่น สามารถปรับปรุงแกไของคการใหดีขึ้น ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้จะกอใหเ กิดความ
ผูกพันและความพึงพอใจตอองคการสูง 

2. การอยูนิ่งเฉลย (Passive elements) เปนการอยูในองคการอยางเงียบสงบ เม่ือองคการเผชิญภาวะ
วิกฤติสมาชิกจะอยูในองคการดวยความอดทน และปลอยใหเปนหนาที่ของผูบริหารในการตัดสินใจตาง ๆ  

พัชรินทร รอดพยันตร,2545,หนา22 กลาววา ความจงรักภักดีตอองคการมีความสัมพันธกับความ
ผูกพันตอองคการ ซ่ึงความผูกพันตอองคการเปนระดับความมากนอยของความรูสึกเปนเจาของหรือความ
จงรักภักดีที่บุคคลมีตอองคการที่ตนทํางานอยูเปนการยอมรับเปาหมายหลักขององคการ รวมท้ังจะตองมีการ
ประเมินผลองคการในทางบวกดวย 
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กลาวโดยสรุป ความจงรักภักดีตอองคการ คือ การที่บุคคลมีความผูกพันตอองคการภูมิใจในการเปน
สมาชิกขององคการ รูสึกเปนเจาของ โดยเสียสละและทุมเทในการปฏิบัติงานใหกับองคการเต็มที่ดวยความเต็ม
ใจ เพื่อชวยเหลือสนับสนุนและปกปององคการ ตลอดจนมีความตั้งใจจะทํางานอยูกับองคการนี้ตลอดไป ความ
จงรักภักดีทั้ง 3 มิติ ที่ประกอบดวย พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) ความรูสึก (Affective 
aspect) และการรับรู (Cognitive aspect) 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความจงรักภักดีของลูกคาที่มาใชบริการธนาคารออมิสนเปนการวิจัยเชิงปริมาณผสม
คุณภาพ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว 
จังหวัดลพบุรี  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือผูมาใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี ใน
เดือน ตุลาคม 2560 ท้ังหมดจํานวน 5,800 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) โดยการเปดตารางของทาโร 
ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือที่ยอมใหมีความผิดพลาดไดรอยละ 5 ไดจํานวน 400 คน 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยที่เนนการดําเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือที่เรียกวาการ
วิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (Check list) ไดแก 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 สถานะ 
1.4 อาชีพ 
1.5 การศึกษา 
1.6 รายได 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอการใหบริการของ
ธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี 

2.1 ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
2.2 ดานความรูสึก 
2.3 ดานการรับรู 

โดยจดบันทึกคําตอบการสัมภาษณเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึงลูกคามีความจงรักภักดีมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึงลูกคามีความจงรักภักดีมาก 
3 คะแนน หมายถึงลูกคามีความจงรักภักดีปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึงลูกคามีความจงรักภักดีนอย 
1 คะแนน หมายถึงลูกคามีความจงรักภักดีนอยที่สุด 

การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณโดยมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตามลําดับดังนี้ 
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1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะนําเครื่องมือไปทดลองใช 

(Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพ่ือหาคาความ
เที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาความเชื่อมั่นเทากับ  
 
ตาราง 1 คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคของแบบสอบถาม ความจงรักภักดีตอธนาคารออมสิน สาขาวง

เวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี จําแนกตามความจงรักภักดีเปนรายดาน 
 

แบบสอบถามดานความจงรักภักดี คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
1. ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
2. ดานความรูสึก 
3. ดานการรับรู 

.952 

.941 

.971 
 

5. แบบสอบถามที่ผานการตรวจคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใชจริงกับ
ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาศึกษาคนควาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 200 ชุด 
2. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
3. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดยใช

คอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
ขอมูลตอนที่ 1 สถานภาพของลูกคา จําแนกตามเพศ อายุ สถานะ อาชีพ การศึกษา และรายได 
ขอมูลตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว 

จังหวัดลพบุรี ในแตละดานวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด ,2545,หนา
103) 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความจงรักภักดีในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความจงรักภักดีในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความจงรักภักดีในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความจงรักภักดีในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความจงรักภักดีในระดับนอยที่สุด 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. คารอยละ (Percentage) 
2. คาเฉลี่ย (Mean) 
3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4. คาที (t-test แบบ Independent) 
5. คาเอฟ (F-test) 
การวิจัยเรื่อง ความจงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี  ผูวิจัย

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. ดานขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดศึกษาและพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.50 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป รอย
ละ 46 สถานภาพโสด รอยละ 48. ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 63 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ41 รายได ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตั้งแต 20,001 บาท รอยละ 49.50 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วรพงษ เยาหะรี (2552) ไดศึกษาเร่ือง ทัศนคติของพนักงานที่มีผลตอความจงรักภักดีของบริษัท ที.เค.
เอส.เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) ซึ่งความจงรักภักดีนั้น ไดทําการศึกษาทั้งหมด 3 ดาน คือดานพฤติกรรท่ีแสดงออ
อก ดานความรูสึกและดานการรับรู ซึ่งพบวา 

1.1 เพศ อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา และตําแหนงงานในปจจุบันและอายุงานใน
ปจจุบัน มีความจงรักภักดีตอองคกรในดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกตางกัน  

1.2 เพศ อายุ อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงในปจจุบันและอายุงานใน
ปจจุบันที่แตกตางกัน มีความจงรักภักดีตอองคกรในดานความรูสึกแตกตางกัน  

1.3 อายุ สถานภาพ ตําแหนงงานในปจจุบัน และอายุงานในปจจุบันแตกตางกัน มีความ
จงรักภักดีตอองคกรในดานการรับรูแตกตางกัน 

2. ดานขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของความจงรักภักดีตอธนาคารออมสิน สาขาวงเวียน
สระแกว จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 

   2.1 ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยภาพรวมพบวา ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียน
สระแกว จังหวัดลพบุรี มีความคิดเห็นระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบกวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ ทานจะพูดในขอดีของธนาคารออมสินที่ทานใชบริการใหผูอื่นฟง ไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของจันทนา ประสงคศิลปะกุล (2547) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ พฤติกรรมการทํางานและความ
จงรักภักดีของพนักงานธนาคารกสิกรไทย มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอองคกร ดานพฤติกรรมที่
แสดงออก ดานความรูสึก ดานการรับรู สายงานระบบ พบวา พนักงานมีแรงจูงใจดานผลตอบแทนในระดับปาน
กลาง และแรงจูงใจกับความจงรักภักดี มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน คือ เม่ือพนักงานมีแรงจูงใจมาก จะ
ทุมเทใหกับการทํางานมาก อีกทั้งยังมีความจงรักภักดีตอธนาคารมากดวย 

2.2 ดานความรูสึก โดยภาพรวมพบวา ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว 
จังหวัดลพบุรี มีความคิดเห็นระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดมีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมากคือ ทานรูสึกในการใชบริการธนาคาร บุญลือ อ้ึงบํารุงพันธุ (2552) ไดศึกษาความจงรักภักดีของ
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (สํานักงานใหญ) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยรวมทัศนคติ
ของพนักงานท่ีมีตอลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง พนักงานมีความเห็นวาลักษณะงานท่ีปฏิบัติดาน
ความสําคัญของงาน อยูในระดับสูง ความสมดุลของงานและชีวิตสวนตัว ดานความมีอิสระในการทํางาน ดาน
ความกาวหนาในการทํางาน ดานการไดรับการพัฒนาและฝกอบรมและดานความสัมพันธกับผูรวมงานอยูใน

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ระดับปานกลาง ผลปจจัยประสบการณการทํางานโดยรวมทัศนคติของพนักงานที่มีตอปจจัยประสบการณการ
ทํางาน อยูในระดับปานกลาง พนักงานมีความเห็นวาความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อยูในระดับสูง รูปแบบการ
บริหารงานของ กฟภ. อนาคตและทิศทางของ กฟภ. นโยบายคาจางและสวัสดิการ การพิจารณาผ ลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางและผลการวิเคราะหความจงรักภักดีตอองคกรของพนักงาน พบวา โดยรวม
ทัศนคติของพนักงานท่ีมีตอความจงรักภักดีตอองคกรอยูในระดับสูง โดยท่ีความตั้งใจจะอยูกับ กฟภ. การ
กลาวถึง กฟภ. ในทางท่ีดี ความทุมเทเอาใจใสอยูในระดับสูง การเปดโอกาสให กฟภ. ไดแกปญหาและความไม
สนใจผลประโยชนจากองคกรอื่น พนักงานมีทัศนคติ อยูในระดับปานกลาง สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
พนักงานท่ีมีปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับงานในองคกรตางกันมีความ
จงรักภักดีตอองคกรที่ไมแตกตางกัน สวนปจจัยลักษณะสวนบุคคลดานดานอายุระยะเวลาในการทํางานและ
ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางมีความจงรักภักดีตอองคกรที่แตกตางกัน ปจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีตอองคกรโดยมีความสัมพันธในระดับปานกลางและ
ปจจัยประสบการณการทํางาน มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีตอองคกรโดยมี
ความสัมพันธในระดับสูง 
  3. ดานการรับรู โดยรวมพบวา ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี มีความ
คิดเห็นระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ 
ทานมีความเชื่อมั่นและไววางใจธนาคาร ไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุกรรณิการ เจียมคงอยู (2550) ศึกษาเรื่อง
การับรูวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอองคกรของขาราชการพยาบาลโรงพยาบาลตากสิน พบวาขาราชการพยาบาลมี
ระดับความคิดเห็นในดานการรับรูวัฒนธรรมองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีระดับความคิดเห็นใน
ดานความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง ขาราชการพยาบาลท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดเฉล่ียตอเดือนที่
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน สวนขาราชการพยาบาลที่มี เพศ สถานภาพสมรส และระดับ
ขาราชการ (ซี) ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความจงรักภักดีตอธนาคารออมสิน สาขา
วงเวียนสระ จังหวัดลพบุรี ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระ จังหวัดลพบุรีตองคํานึงถึงพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอธนาคารออมสินในทางที่ดี 

 2. ดานความรูสึก จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความจงรักภักดีตอธนาคารออมสิน สาขาวงเวียน
สระแกว จังหวัดลพบุรี ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระ จังหวัดลพบุรีตองคํานึงถึงความรูสึกของ
ผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจในดานการบริการที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงคําถึงความรูสึกของพนักงานในองคกร
เพื่อทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึนไป 

 3.ดานการรับรู จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความจงรักภักดีตอธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระ 
จังหวัดลพบุรี ผูใชบริการธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรีตองทําใหผูใชบริการธนาคารออม
สินเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจ และไววางใจในการเขาใชบริการของธนาคารออมสิน ซึ่งจะยิ่งทําใหผูใชบริการเกิด
ความจงรักภักดีตอธนาคารออมสิน สงผลมีการบอกกลาวกับผูอื่นใหเขาใชบริการอีกดวย 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดทําคูมือการสรางความจงรักภักดีใหกับบุคลากรธนาคารออมสิน สาขา
วงเวียนสระแกว จังหวัดลพบุรี เพ่ือใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับงานบริการ ไดใชคูมือประกอบในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงสาเหตุที่ทําใหบุคลากรขาดความจงรักภักดีตอองคกร โดยทําในลักษณะการ
วิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
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3. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความจงรักภักดีตอองคกร ในธนาคารอ่ืนๆ  
4. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีของพนักงานตอองคกรดวย เพื่อที่จะไดผลการวิจัยที่มี

ความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 
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ปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงาน บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด 
สํานักงานใหญ 
 
Factors existence of employees in the organization Case Study : Desjoyaux 
(Thailand) Co.,Ltd. Head Office
 
ผูวิจัย    สายชล  ทันจิตต 

สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ดร.ตรีเนตร  ตันตระกูล 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
ปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด

สํานักงานใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวของกับการคงอยูของ
พนักงาน โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกพนักงานในบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ 
ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูจํานวน 185 คน เครื่องมือใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
มากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)  

ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเปนเพศชาย รอยละ 55.70 อายุอยูในชวง               
31-40 ป รอยละ 33.50 การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 74.60 สถานภาพโสด รอยละ 60.50 
ระยะเวลาในการทํางาน 16 ป ขึ้นไป รอยละ 31.40 และทํางานในฝายกอสรางและเขียนแบบ รอยละ 47.00 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของความพึงพอใจตอรูปแบบการส่ือสารภายใน
องคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ในภาพรวม พบวามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.38 และคา Std เทากับ 0.108 ผลการทดสอบความแปรปรวน โดย
ใชคาสถิติ T-test และ ANOVA ของการประเมินคุณภาพของความพึงพอใจตอรูปแบบการส่ือสารภายในองคกร
ที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ พบวาคุณลักษณะ ดานเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  

 
คําสําคัญ : ปจจัย, พนักงานคงอยู, พนักงานบริษัท 
 
Abstract 

Factors existence of employees in the organization Case Study : Desjoyaux 
(Thailand) Co.,Ltd  

Head Office quartered for the purpose of studying the level of job satisfaction. 
Involving employees The population used in this study were employees of Desjoyaux 
(Thailand) Co.,Ltd. The head office was in operation for 185 persons. The instrument 
used for data collection was a questionnaire. The data was analyzed by using 
independent sample t-test and test. The difference between the mean of the two groups. 
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The results showed that the respondents Most of them are male 55.70 %, age 31-

40 years old, 33.50 %. Their education is under the bachelor degree 74.60 %. Single 
status 60.50 % working time 16 years up 31.40 % 47.00 % mean and standard deviation 
were used to evaluate the quality of satisfaction with the effective communication model 
within the organization. The overall satisfaction of Desjoyaux (Thailand) Co.,Ltd. was 
4.38 and the value of Std was 0.108. Variance test results The t-test and ANOVA scores 
were used to evaluate the quality of satisfaction with the effective communication model 
within the organization. In Desjoyaux (Thailand) Co.,Ltd. communication, it was found 
that gender, age, education level, status, length of work, job position There are different 
opinions. 

Keywords : Factors, employees, employees 

บทนํา 
การบริหารงานขององคกรยุคสมัยนี้จะตองพิจารณาวาปจจัยอะไรบางที่มีสวนสําคัญในการสราง

ความรูสึกการมีสวนรวม สรางความผูกพันสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดแกบุคลากร ทั้งนี้เพื่อสรางความพึงพอใจ
ที่จะทําใหพนักงานคงอยูในองคกร และใหพนักงานปฏิบัติงานอยางเต็มความ สามารถสรางความสําเร็จใหแก
องคกรอยางเต็มที่ องคกรที่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในอัตรา สวนที่เหมาะสมจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดตอองคกรเพราะถึงแมวาองคกรจะมีเงินทุนมากมีวัตถุดิบที่ดีและมีราคาที่ถูกกวา
คูแขงขันมีวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดถาองคกรนั้นขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถทักษะและ
ทัศนคติที่ดีเขามาทํางานในองคกรก็จะสงผลใหองคกรขาดประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานขาดศักยภาพในการ
แขงขันสงผลถึงความลมเหลวในการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2546) 

บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ก็เปนอีกองคกรหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงคานิยมดังกลาว โดยเฉพาะปญหาที่ประสบอยูเสมอๆ คือ การขาดขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ลดลง ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง การมาทํางานสาย การหยุดงาน และรวม ถึงการลาออกของเจาหนาที่ 
(ฝายบริหารงานบุคลากร, 2559) สวนใหญบุคลากรมักใชองคกรเปนที่ฝกงาน และสะสมประสบการณ พอไดงาน
ประเภทเดียวกันที่เงินดีกวา กาวหนากวา และไดปรับไปเปนหัวหนางาน ก็จะลาออกไป ปญหาดังกลาวทําให
องคกรหันมาสนใจและใหความสําคัญตองานดานบุคลากรมากข้ึน 

จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงองคประกอบและปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยู
ในองคกร วาอยูในระดับใดอะไรคือปญหาและอุปสรรคที่ทําใหพนักงานเกิดความ รูสึกไมพอใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อจะไดเสริมสรางขวัญกําลังใจ และสรางความพึงพอใจของบุคลากรตองานที่ทํา และตอองคกร ถาทางองคกร
สามารถหาวิธีสรางความพึงพอใจของบุคลากร ในดานความพึงพอใจในงาน ไดก็ยอมจะนําไปสูความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานและความตองการที่จะคงอยูในองคกร ตอไป ซ่ึงการวิจัยนี้ก็จะสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือแกไขปญหาขององคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่ เกี่ยวของกับการคงอยูของพนักงาน                      

บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ 
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาอุปสรรค และสิ่งที่ทําใหพนักงาน บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด 

สํานักงานใหญ เกิดความรูสึกไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และหาปจจัยที่จะปองกัน ใหพนักงานคงอยูกับองคกร 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี พนักงาน บริษัท เดโชโย 

(ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ โดยการนําแนวคิดจากทฤษฎีความตองการ : ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg 
มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัย ปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี ของพนักงาน บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวของกับการคงอยู
ของพนักงาน  

1.กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกพนักงานในบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) 
จํากัด สํานักงานใหญ ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูจํานวน 185 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายได และตําแหนงงาน ซ่ึงเปนแบบสอบรายการ (Check List) โดยใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) และ การวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 

ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ     2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา    4. อายุการทํางาน 
5. รายได      6. ตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจ 
1. การประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงาน 
2. การไดรับการยกยองนับถือ 
3. ลักษณะงานท่ีทํา 
4. ความรับผดิชอบ 
5. ความกาวหนาในการทํางาน 

ปจจัยค้ําจุน 
1. นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 
2. ความสัมพันธกับเพื่อน รวมงาน และผูบังคับบญัชา 
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
4. เงินเดือนและสวัสดิการ 
5. ความมั่งคงในงาน 
6. สภาพในการทํางาน 

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 
1. Say พนักงานจะพูดถึงบริษัทในแงดีพูด

ถึงสิ่งที่ดีของบริษัท 

2. Stay อยูทํางานกับบริษัทไปเร่ือยๆ    

ไมมีความคิดที่จะยาย หรือเปลีย่นงาน

ไปทาํงานทีบ่ริษัทอื่น 

3. Strive พยายามสรางสิง่ที่ดีๆ ใหกับ
บริษัท 

  
(Hewitt Associates 2004) 

ที่มา : ทฤษฏีสองปจจัย  
(Herzberg Two–Tactor Theory) 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม    

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแบบกําหนดขอเลือกตอบ            

(Fix–Alternating Item) โดยขอคําถามครอบคลุมปจจัยจูงใจ 5 ดานและปจจัยค้ําจุน 6 ดานรวม 11 ดาน และ 
ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกับหนวยงานในเร่ืองตาง ๆ 

3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเปน
แบบสอบถาม โดยมีวิธีการสรางเคร่ืองมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดประสานหนวยงานเพื่อขอความรวมมือแจกแบบสอบถาม จากน้ัน
นําแบบสอบถามที่รับคืนมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและครบถวน 

5. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยนําโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS) เขามาชวยในการ 
คํานวณและวิเคราะห โดยกําหนดการวิเคราะหดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ในรูปอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบในความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 
กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ การทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยาง ที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ืองปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี:พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) 

จํากัด สํานักงานใหญ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 

55.70 อายุอยูในชวง 31-40 ป รอยละ 33.50 การศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 74.60 
สถานภาพโสด รอยละ 60.50 ระยะเวลาในการทํางาน 16 ป ขึ้นไป รอยละ 31.40 ระยะเวลาในการทํางานนอย
กวา 5 ป รอยละ 21.60 และทํางานในฝายกอสรางและเขียนแบบ รอยละ 47.00  

2. ขอมูลเก่ียวกับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษา
กรณี : พนักงาน บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ในภาพรวม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.38 และคา Std เทากับ 0.108  
 3. ขอมูลเก่ียวกับระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร 
ศึกษากรณี : พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ผลจากการเปรียบเทียบ พบวาลักษณะ
ทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน และตําแหนงงาน ที่
แตกตางกัน มีปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด 
สํานักงานใหญ ที่แตกตางกัน  
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทย

แลนด) จํากัด สํานักงานใหญ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
1.ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ตําแหนงงาน รายได และสถานภาพสมรส พบวามีความพึงพอใจในงานที่ทํา และ ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากการสรางแรงจูงใจในการทํางานของ บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด 
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สํานักงานใหญ ไมไดแบงประเภทของงานไว ตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงาน รายได สถานภาพ
สมรส และอายุการทํางาน ซ่ึงพนักงานท่ีอายุงานนอยอาจไดรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงงานได ถามีผลงานที่ดี 
ประกอบกับการที่องคกรปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาคกัน ทําใหพนักงานมีพอใจในงาน ไมแตกตางกัน ทําให
พนักงานไมคิดที่จะยาย หรือเปลี่ยนงานไปทํางานท่ีบริษัทอื่น ซึ่งเรียกวา “Stay” และสอดคลองกับงานวิจัยของ
อภิญญา ทองเดช. (2558) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด และมีระยะเวลาใน
การทํางานมากกวา 15 ป และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศราวุธ แสงประกาย (2556) แรงจูงใจในการทํางาน
และความผูกพันตอองคการของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท เดอเบล จํากัด ผลการศึกษาพบวาพนักงานขาย
บริษัท เดอเบล จํากัด มีจํานวนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเพศชาย มีจํานวน 278 คิดเปนรอยละ 86.10 มี
ชวงอายุ 26-34 ป มีจํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 64.40 มีสถานภาพโสด มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 
43.00 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน 
30 คน คิดเปนรอยละ 9.30 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 37.80 ระดับ 
ปวส./อนุปริญญา มีจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 17.60 มีอายุในการทํางาน 4 ป ขึ้นไป มีจํานวน 157 คน คิด
เปนรอยละ 48.60 และสอดคลองกับงานวิจัยของสาลีทิพย ยิ่งฟูวัฒนา (2553:บทคัดยอ) การรับรูความสามารถ
ของตนเอง แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานประจํากับพนักงานภายนอก จากการ
วิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในระดับปฏิบัติการ มากที่สุด พนักงานประจํา มีจํานวน 142 คน 
คิดเปนรอยละ 92.20 พนักงานเอาทซอรส มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 92.30 

2.จากผลการวิจัย ปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงาน บริษัท เดโชโย         
(ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ถึงความสัมพันธ และความผูกพันตอองคกร รวมถึงความพอใจในงานที่ปฏิบัติ 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษา
กรณี:พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 3 อันดับ
แรก ไดแก 

ดานความกาวหนาในการทํางาน อธิบายไดวา มีความพอใจในการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันเพราะ
ทําใหมีโอกาสกาวหนา เม่ือสําเร็จกรศึกษาที่สูงขึ้น บริษัทจะใหโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน บริษัทมี
การจัดระดับตําแหนงงานที่เหมาะสมกับงาน ความพอใจในการทํางานปจจุบันเพราะไดรับการฝกอบรมเพิ่ม
ความรูและทักษะใหมากข้ึนเสมอ หนวยงานมีการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน ทําใหไม
ความคิดที่จะเปลี่ยนงานไปทํางานอยูในองคอ่ืนท่ีมีโอกาสกาวหนากวานี้ ซึ่งเรียกวา “Stay” 

รองลงมาคือ ดานเงินเดือนและสวัสดิการ อธิบายไดวา มีพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับในปจจุบันเหมาะสม
กับความสามารถและปริมาณงานท่ีทํา แตก็ยังมีพนักงานบางสวนที่ยังไมพึงพอใจเทาที่ควรคือพนักงานระดับลาง
ที่มีฐานเงินเดือนคอนขางต่ํา สวนสวัสดิการที่ไดรับมีความเหมาะสมยุติธรรม 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อธิบายไดวา มีพอใจในการจัดสถานท่ีทํางานอยางเปนสัดสวน เพราะมี
การจัดแบงแตละแผนกอยางชัดเจน มีโตะทํางาน เกาอี้และมีการใช Partition ก้ันระหวางแผนก สภาพแวดลอม
ในการทํางานดานกายภาพ เชน อุณหภูมิ การถายเทอากาศ ความชื้น แสง เสียง สภาพหองทํางาน ท่ีตั้งองคการ 
เปนตน 

คาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานนโยบายและการบริหารงานของบริษัท มีคาเฉลี่ย 4.18 และคา Std เทากับ 
0.378 ขอนี้แสดงถึงการใหความสําคัญในเรื่องบุคคลขององคกร โดยพนักงานไดลงความเห็นวามีความกาวหนา
ในงาน องคกรนี้จึงจะรักษาพนักงานใหคงอยูไดดีในระดับหนึ่ง มากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิญญา 
ทองเดช. (2558) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับแรงจูงใจในการทํางาน ทั้งดาน
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ปจจัยแรงจูงใจและดานปจจัยค้ําจุนในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยและพบวาระดับความผูกพันตอ
องคกรของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย และ  
 1.ขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี:
พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ พบวาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและตําแหนงงาน ท่ีแตกตางกัน ปจจัยที่ทําใหพนักงาน
คงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงานบริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ที่แตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศราวุธ แสงประกาย (2556:บทคัดยอ) แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท เดอเบล จํากัด ผลการวิจัยสรุปไดวา พนักงานขายท่ีมีเพศตางกัน 
พนักงานขายที่มีอายุตางกัน พนักงานขายที่มีสถานภาพสมรสตางกัน ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของอภิญญา ทองเดช (2558) ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ
ทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 
พบวาพนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดและ
ระยะเวลาในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน ปจจัยจูงใจในการทํางาน ท้ังโดยรวม
และรายดานมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรและปจจัยคํ้าจุนในการทํางาน โดยรวมและ
รายดานมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สาลีทิพย ยิ่งฟูวัฒนา (2553:บทคัดยอ) การรับรูความสามารถของตนเอง 
แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานประจํากับพนักงานภายนอก จากการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพนักงานท่ีทํางานในระดับตางกัน ปฏิบัติการ มีการรับรูความสามารถของตนเอง 
แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานประจํากับพนักงานภายนอก ที่แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
จากการไดศึกษาในเรื่องปจจัยที่ทําใหพนักงานคงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงาน บริษัท เดโชโย 

(ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ผลการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่ทําใหพนักงาน
คงอยูในองคกร ศึกษากรณี : พนักงาน บริษัท เดโชโย (ไทยแลนด) จํากัด สํานักงานใหญ ในภาพรวม พบวา 
พนักงานยังมีความตองการเพ่ิมขึ้น องคกรจึงควรปรับหาวิธีการ เพื่อใหองคกรและบุคคลในองคกรทํางานได และ
ยังมีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  

1.ในดานความกาวหนาในการทํางาน องคกรควรจัดใหมีการเล่ือนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง ตามอายุงาน
และประสบการณในการทํางานของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้น ดานเงินเดือนและสวัสดิการ องคกรควรจัดใหมีการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนทุกป อาจจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับสภาพทางการเงินขององคกร แตควรมีการข้ึนเงินเดือนทุกๆ ป  

2.ในดานความมั่งคงในงาน องคกรควรมีมาตรการในการสรางความรูสึกมั่นคงใหกับพนักงาน อาจมีการ
เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนตําแหนงใหพนักงาน  

3. ดานความผูกพันตอองคกรของพนักงาน องคกรจึงควรสรางขวัญและกําลังใจหรือสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน อาจจะดวยการมีรางวัลตอบแทน เม่ือทําความดี การมีสวัสดิการที่ดีและการเล่ือนขั้น เลื่อนตําแหนง 
ดานสภาพในการทํางาน บรรยากาศในการทํางานก็ควรมีบรรยากาศท่ีดี ทั้งสํานักงานและเพื่อนรวมงาน การ
สรางความเปนกันเองระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ในดานความสําเร็จและการไดรับการยกยองนับ
ถือ เมื่อพนักงานทําความดีควรไดรับการยกยองและคําชื่นชม ทั้งจากผูบังคับบัญชาและจากเพ่ือนรวมงาน เพ่ือ
สรางความรูสึกที่ดีและมีกําลังใจทําความดีตอไป  
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ในปจจุบันถึงแมวาเครื่องจักรจะเขามาแทนท่ีบุคคล แตเครื่องจักร ก็ยังตองถูกใชหรือบริหารดวยบุคคล

อยูดี บุคคลจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญสําหรับองคกร โดยเร่ิมจากการคัดเลือกบุคคลเขามาทํางาน จัดสรรงานท่ีมี
ใหตรงกับความสามารถที่มีของแตละบุคคล และทําการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติและ
พัฒนางาน สุดทายคือการดูแลรักษาบุคคลนั้น ใหอยูกับองคกรใหนานท่ีสุด แตถาองคกรบริหารจัดการดานนี้ไมดี 
บุคคลก็จะลาออกไปทํางานท่ีอื่น องคกรจะตองเสียเวลาเร่ิมตนในกระบวนการจัดหาใหม เม่ือไดบุคคลก็ตองมา
เสียคาใชจายในการพัฒนาบุคคลจนกวาจะมีคุณภาพ อีกอยางในชวงเวลาที่บุคคลไดลาออกไป งานในสวนนั้น
อาจมีปญหาเกิดขอผิดพลาดหรือตองเสียคาใชจายในการจางบุคคลมาทํางานแทน จะเห็นไดวา บุคคล ถือเปน
ปญหาสําคัญสําหรับองคกร ดังนั้น องคกรจึงควรใหความสําคัญในเรื่องขวัญและกําลังใจของพนักงาน เพื่อสราง
แรงจูงใจในการทํางานและจะนําไปสูความผูกพันตอองคกร การเปนพนักงานท่ีดีขององคกรตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1.ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดนําทฤษฏีในเร่ืองของความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารมาเพียง

ดานเดียวเทานั้น ในการศึกษาครั้งหนาควรนําทฤษฏีดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของมาทําการวิจัย เพื่อใหไดมุมมองและ
ขอมูลที่ครอบคลุมที่หลากหลายดานขึ้น เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานตอไป 

2.ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาในเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพหรือใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ
เพิ่มเติม เพือ่ใหไดขอมูลในเชิงลึกข้ึนและกวางข้ึนดวย  
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ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย 
 
EFFECTIVENESS OF E-LAAS ADMINISTRATION.THE ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION OF TAMBON IN BURIRAM PROVINCE 
 
ผูวิจัย   สุคนธทิพย  ดําริห 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นพดล  พันธุพานิช 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลตาม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ในจังหวัดบุรีรัมย ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานการคลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ในจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 310 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย           
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกตางโดยการทดสอบคาที การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียวและ        
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  

เพื่อนําผลจากการวิจัยเสนอแนวทางแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานการคลังขององคการบริหารสวน
ตําบลตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ในจังหวัดบุรีรัมย ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน, ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the performance of the subdistrict 
administrative organization in e-LAAS computer accounting system in Buriram 
Province. The population used in this study was the fiscal manager of the Tambon 
Administrative Organization according to the computerized e-LAAS accounting system 
in Buriram province. The questionnaire was used as a tool to collect data and statistics 
used for data analysis. Percentage, mean, standard deviation Difference by T test            
One-way ANOVA and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient. 

To apply the research results, propose solutions and improve the fiscal 
performance of the Tambon Administration Organization under the e-LAAS computer 
accounting system in Buriram Province to be more effective

Key Words : Performance Achievement, E-LAAS Computer Accounting System
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บทนํา 
 ในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย มีการแบงลักษณะการบริหารราชการออกเปน 3 สวนคือ การ
บริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่นหรือการปกครอง
ทองถิ่น การปกครองทองถิ่น คือ กิจการงานบางประการที่รัฐมอบหมายใหหนวยงานสวนทองถิ่นรับไป
บริหารงานเองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 69 บัญญัติไววา “ทองถิ่น
ใดที่เห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นใหจัดระเบียบการปกครองเปนราชการสวน
ทองถ่ิน” ลักษณะการมอบอํานาจใหประชาชนปกครองกันเองใหชวยกันคิดริเริ่มหรือตัดสินปญหาตาง ๆ ที่
เก่ียวกับผลประโยชนสวนไดสวนเสียของตนนี่เปนลักษณะการกระจายอํานาจ (Decentralization) ลักษณะนี้ทํา
ใหเกิดมีการปกครองตนเอง และความเปนอิสระในการบริหารงานแตก็ยังคงอยูภายใตการควบคุมการกํากับดูแล
ของรัฐตามสมควรเนื่องจากสวนทองถ่ินเปนงานเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและมีเจตนาจะให
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานใหมาก ดังนั้นการจัดรูปแบบองคการและการบริหารงานตาง ๆ จึง
แตกตางไปจากการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค กลาวคือรูปแบบของการปกครองทองถิ่นที่เปน
หลักกวางๆ นั้นคลายคลึงกับรูปแบบการปกครองประเทศคือมีฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ฝายนิติบัญญัติเปน
องคประกอบที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะการปกครอง ตนเองโดยใหราษฎรเลือกผูแทนของตนเขาไปกําหนด
นโยบายการบริหารงานในทองถิ่น สวนฝายบริหารเปนผูรับ นโยบายของฝายนิติบัญญัติมาปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ 
 องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเปนนิติบุคคลมีความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบาย การบริหารงานการเงินการคลัง การปรับปรุงโครงสรางใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น
นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 ใหมีการจัดสรรรายไดใหทองถิ่นเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมีความเทาเทียมกันทั่วประเทศ เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลมีแหลงรายไดจํานวนมากมาจากหลายแหลง ซ่ึงประกอบดวยรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร 
และคาธรรมเนียมรายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล รายไดที่ไดรับจากการจัดสรร จากการ
จัดเก็บภาษีตางๆตามกฎหมายรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล เมื่อองคการมีประเภทของรายไดมาจากหลายแหลง
จะตองมีการจัดสรรใหตรงกับลักษณะของงานแตละประเภท จึงสงผลใหระบบบัญชีขององคการบริหารสวน
ตําบลมีความสลับซับซอนและอาจมีความคลาดเคลื่อน 
 ทั้งนี้ในสวนขององคการตองปรับตัวใหทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในองคการจึงมีสิ่งทาทายที่ตองเผชิญคือ ทําอยางไรจึงจะทําใหขาราชการสามารถเพิ่มคุณคาใน
การทํางาน เพ่ือใหองคการสามารถเผชิญกับสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ว และทําให
ขาราชการ มีความสุขในการทํางาน ดังนั้น บุคลากรจึงถือเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดความสําเร็จและความมี
ประสิทธิภาพขององคการในยุคปจจุบันเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ป พ.ศ. 
2555-2559 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคมไว 4 ทาง คือ พัฒนาคนใหมี
คุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเปนธรรม 
สงเสริมบทบาทของทุกฝายในสังคมปรับปรุงระบบบริการการจัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางดังกลาวไดมุงพัฒนาคนและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพหลายประการ 
เชน ลดความซํ้าซอนของหนวยงานราชการลง เพื่อประหยัดงบประมาณในระยะยาวและใหการแปลงแผนไป สู
ภาคปฏิบัติอยางไดผล(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2557 : ออนไลน) 
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 องคการบริหารสวนตําบล ไดมีการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และการงบประมาณ ตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด แตยังไมสามารถใหขอมูลทางดานการคลัง การงบ 
ประมาณไดทันตามความตองการของสวนกลางได การรายงานขอมูล สถิติ งบการเงิน ผลการดําเนินงานของ
ทองถิ่นยังไมเปนปจจุบัน ไมตอบสนองตอความตองการของสวนกลางในเรื่องการรายงานผลการดําเนินงานของ
ทองถิ่น ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสวนงานพัฒนาระบบบัญชีทองถิ่นไดมีการพัฒนาเพื่อใหเกิด
ระบบการบันทึกบัญชีดวยเทคโนโลยี ทั้งนี้เพ่ือลดปญหาที่สะสมจากอดีตการจัดทําบัญชีที่ไมเปนปจจุบัน ได
กําหนดผังบัญชีพรอมระบบปฏิบัติการงานดานการคลัง ซึ่งประกอบดวย ระบบงบประมาณ ระบบจัดเก็บรายได
โดยมีฐานขอมูลผูที่อยูในขายตองเสียภาษีของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย พรอมออก
ใบเสร็จ รับเงิน ระบบจัดซื้อ จัดจาง การเบิกจายเงิน การจัดทําฎีกาและออกเช็ค ระบบการบันทึกบัญชี การ
จัดทํารายงานการเงินเปนรายวัน รายเดือนและรายไตรมาสและรายป งบประกอบงบการเงินครบถวนตามที่
ระเบียบกําหนด เรียกวาระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) เพ่ือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดใชระบบดังกลาวแลว จะชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดสะดวกลดการทํางานท่ีซ้ําซอน สามารถให
ขอมูลผูบริหารไดอยางรวดเร็วเปนปจจุบัน กอใหเกิดการควบคุมภายในที่ดี อีกทั้งระบบดังกลาว สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานสําหรับทุกโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ระบบบัญชีใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
 ในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถใชงานในระบบไดอยางเต็มรูปแบบ ประสบปญหา
หลายอยางที่จะตองดําเนินการแกไข แมวากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะไดจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนา
ความพรอมของบุคลากรเก่ียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอรฯ เปนจํานวนหลายรุนแลวก็ตาม แตในการนําความรูที่
ไดรับจากการอบรมไปใชปฏิบัติงานจริงในองคการยังมีปญหาอยู เนื่องจากบุคลากรยังขาดความเขาใจอยาง
แทจริงและไมสามารถแกปญหาการปฏิบัติงานภายหลังการฝกอบรม สาเหตุอาจมาจากการขาดองคความรู
พื้นฐานดานวิชาชีพทางการบัญชีและการเงินซ่ึงเปนหลักการและพื้นฐานอันสําคัญที่จะสามารถปฏิบัติงานในดาน
นี้ไดอยางมีประสิทธิ ภาพและยังประสบปญหาในดานความไมพรอมของระบบอินเตอรเน็ตที่ลาชา และการปด
บัญชีที่ไมเปนปจจุบัน ซึ่งการนําโปรแกรมใหมมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จไดนั้น มีความจําเปนตองคํานึงถึง ปจจัย
ในดานการปรับเปล่ียนระบบ 5 ประการคือ ดานบุคลากร ดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ดานเทคโนโลยี 
ดานกระบวนการ ดานคูมือ  
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขการบริหารงานคลังดวย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย ใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับความตองการของผูใชงาน เพื่อนําไปสูความ สําเร็จในการนําระบบฯมาใช
ในการปฏิบัติงานไดจริง และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดวางไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อวิจัยระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS ในจังหวัดบุรีรัมย 

2. เพ่ือนําผลจากการวิจัยเสนอแนวทางแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานการคลังขององคการบริหารสวน
ตําบลตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ในจังหวัดบุรีรัมย ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังน้ี 
 
 ตัวแปรตน/ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (อางอิง : อรพรรณ อินทรแหยม) 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยผลสัมฤทธ์ิในดานการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) 

ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผูปฏิบัติงานการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเปรียบเทียบขนาดของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 155 แหง แหงละ 2 คน จํานวน 310 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีลักษณะคําถาม
แบบปลายปด (Close Ended Question) ที่กําหนดคําตอบไวใหผูตอบเลือกตอบและคําถามแบบปลายเปด 
(Open Ended Question) ที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระดังนี้ 
 แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 5 สวน 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานประสบการณและความรูความเขาใจในการใชงานระบบ 
  2.1 ดานประสบการณเปนแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบ 
  2.2 ดานความรูความเขาใจเปนแบบสอบถามโดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทของอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) 
 สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS เปน
แบบสอบถามโดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทของอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 สวนที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS  
เปนแบบสอบถามโดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทของอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Question) เพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามไดเสนอขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดวยผูปฏิบัติงานการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ในจังหวัดบุรีรัมยจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนํามาใช
ในการสรางแบบสอบถาม 

2. รวบรวมขอมูลและเนื้อหาตาง ๆ ที่ไดจากเอกสาร ขอมูลทาง Website ถามตอบปญหาคูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อนํามาสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 
 3. กําหนดขอบเขตขอมูลและเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาและการทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Cocfficient) ตามวิธีของครอนบัค(Cronbach) เพื่อความถูกตองโดยคาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงท่ี
ของแบบสอบถาม ไดผลทดสอบมีคาเทากับ 0.987    
 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่น ไปสอบถามกลุมตัวอยางที่กําหนด เพื่อนําผลมา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลท่ีใชในการวิจัยในการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยาง ที่เปนผูปฏิบัติงานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-
LAAS ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 310 คน 
 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสารตําราบทความ
ระเบียบปฏิบัติทางราชการสื่อสิ่งพิมพและเว็บไซด (Website) ของสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานเอกชนที่
เก่ียวของกับการวิเคราะหขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 1. การตรวจสอบขอมูลเพื่อตรวจความครบถวนสมบูรณของการตอบแบบสอบถามและคัดแยก
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัสนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณถูกตองมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไว 
3. ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้ 

  อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
     ระดับ 
    = 5 – 1 = 0.8 
      5 
 ซึ่งจะกําหนดความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยแตละระดับ ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 4.21 ถึง 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.41 ถึง 4.20  หมายถึง  มาก 
  คาเฉลี่ย 6.61 ถึง 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.81 ถึง 2.60  หมายถึง  นอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.80  หมายถึง  นอยที่สุด 
 
 4. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยนําผลที่ไดจากการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยมาอธิบายในรูปของตารางเพื่อสรุปผลการวิเคราะหทั้งนี้ไดมีการนํา
คาสถิติมาใชในการวิเคราะห ดังนี้ 

  4.1 คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย  (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และคาความถี่ (Frequencies) สําหรับการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอ 
การปฏิบัติงานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ขององคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย เปนคาสถิติที่ใชในการบรรยาย 
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  4.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการทดสอบโดยใช 
   4.2.1 การทดสอบสมมติฐานโดยใชการหาคา Independent Samples t-test 
สําหรับตัวแปร 2 กลุม และ One-Way ANOVA (F-test) สําหรับตัวแปรที่มีมากกวา 2 กลุม 
   4.2.2 การเปรียบเทียบรายคู โดยวิธี ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ 
Scheffeซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้แยกเปนรายคูหากพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 (คาSig.) 
  4.3 การคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coeficient) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ โดยมีเกณฑดังนี้ 
 

คาสัมประสิทธสหสัมพันธ (คา r)   แสดงระดับความสัมพันธ 
+ หรือ – ระหวาง 0.00-0.20   สัมพันธในระดับต่าํมาก 

 + หรือ – ระหวาง 0.21-0.40   สัมพันธในระดับตํ่า 
 + หรือ – ระหวาง 0.41-0.60   สัมพันธในระดับปานกลาง 
 + หรือ – ระหวาง 0.61-0.80   สัมพันธในระดับสงู 
 + หรือ – ระหวาง 0.81-1.00   สัมพันธในระดับสงูมาก 

 

สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แยกเปน 5 สวนประกอบดวย 
 สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูปฏิบัติงานการคลังขององคการบริหารสวนตําบลตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS ปรากฏผลดังนี้ 
 ผูปฏิบัติงานการคลังขององคการบริหารสวนตําบลตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ในจังหวัด
บุรีรัมย สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 86.50 มีอายุระหวาง 36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 82.60 ระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 92.90 มีประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 11–15 ป คิด
เปนรอยละ 45.20 
 สวนที่ 2 ขอมูลดานประสบการณและความรูความเขาใจในการใชงานการคลังขององคการบริหารสวน
ตําบลตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 
 2.1 ดานประสบการณในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 
 ผูปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
บุรีรัมย สวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ระยะเวลา 3 – 4 ป 
คิดเปนรอยละ 60.30 มีการเขารับการอบรมการใชงานอยูระหวาง 3 – 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.50 และไมเคยใช
งานระบบบัญชีคอมพิวเตอรอื่น คิดเปนรอยละ 93.90 สถานะการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร  e-LAAS ของ
หนวยงานมีการเขาใชงานเปนปจจุบัน คิดเปนรอยละ 96.80  
 2.2 ดานความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS  
 พบวาดานความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย ดานประสบการณและความรูในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
e-LAAS โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.958 
 สวนที่ 3 ปจจัยนําเขาที่มีผลตอการปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ของ
ผูปฏิบัติงานการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย ที่มีปญหาคือ ดานบุคลากร ซึ่งขาดบุคลากร
ที่มีความรูในการดูแลระบบคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ รองลงมาคือ ดานความเหมาะสมของระบบ ดานความ
อุปกรณคอมพิวเตอร และดานการใหความชวยเหลือจากกรมสงเสิรมการปกครองทองถิ่น ตามลําดับ 
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 สวนที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ของผูปฏิบัติงาน
การคลังขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย พบวา การปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร ดานความถูกตองตามระเบียบกรมบัญชีกลางอยูในระดับมาก ดานความพึงพอใจในการบริหารงาน
คลังโดยรวมอยูในระดับมาก ดานการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยูในระดับมาก และดานความสามารถ
ปรับตัวและพัฒนาตอไปไดอยูในระดับมาก 
 สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมุติฐานปรากฏดังนี้ 
 จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบวา จํานวนครั้งที่เขารับการฝกอบรมการใชงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS ที่ตางกันมีผลตอการปฏิบัติงานคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 พบวา พบวาปจจัยนําเขาขอมูล ดานบุคลากร ดานอุปกรณคอมพิวเตอร 
ดานความเหมาะสมของระบบ ดานการใหความชวยเหลือจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ตางกัน มีผลตอ
การปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร  e-LAAS ขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา 
 1. ปจจัยดานประสบการณและความรูความเขาใจในการเขาใชงานระบบ จากการวิจัยพบวา ปจจัยดาน
ระยะเวลาในการใชงานระบบ ประสบการณในการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรอ่ืน และสถานการณเขาใชงาน
ระบบ ไมมีผลตอการปฏิบัติงานการคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS สวนปจจัยดานจํานวนครั้งในการ
เขารับการฝกอบรมการใชงานระบบ ประสบการณและความรูความเขาใจในการใชงานระบบ มีผลตอการ
ปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS โดยผูที่เขารับการอบรมจํานวนครั้งมาก มีความรูความ
เขาใจมาก สามารถปฏิบัติงานไดดีกวา 
 2. ปจจัยดานการนําเขาขอมูล จากการวิจัยพบวาปจจัยดานบคุลากรมีผลตอการปฏิบัติงานการคลังดวย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS มากที่สุด เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรูในการดูแลระบบคอมพิวเตอร 
บุคลากรมีความรูพื้นฐานดานการใชงานคอมพิวเตอรไมเพียงพอ และบุคลากรไดรับการฝกอบรมการใชงานไม
เพียงพอทําใหขาดความรูความเขาใจในการใชงานรองลงมาคือ ปจจัย 

ดานความเหมาะสมระบบ มีปญหาในเร่ืองข้ันตอนการบันทึกขอมูล การเช่ือมโยงขอมูลของแตละระบบ 
ความสอดคลองกันระหวางระบบมือและระบบคอมพิวเตอร แตผลดีคือระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS มีการ
ประมวลผลท่ีถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจากระบบมือ ปจจัยดานคอมพิวเตอร มี
ปญหาในเร่ืองความเร็วของระบบอินเตอรเน็ต สวนปจจัยดานการใหความชวยเหลือจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น พบวาเวลามีปญหาสามารถติดตอสื่อสารเพ่ือขอความชวยเหลือไดเปนอยางดี และในการจัดอบรมแตละ
คร้ังไดใหความรูการใชระบบอยางเพียงพอ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ผูปฏิบัติงานการคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ตองการใหมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ใชงาน และเพิ่มระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมแตละคร้ังใหทั่วถึง 
 2. ควรใหมีการปฏิบัติงานการคลังตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS อยางจริงจัง เพราะปจจุบันมี
การทํางานในระบบควบคูกับระบบมือ เพราะยังไมมีระเบียบใหยกเลิกจึงเปนการทํางานซํ้าซอนและเพ่ิมงาน ทํา
ใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง 
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 3. ความพรอมของระบบสัญญาณอินเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร เปนส่ิงสําคัญในการปฏิบัติงานการ
คลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS ดังนั้น หนวยงานควรมีการเตรียมความพรอมระบบสัญญาณ
อินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 4. ควรมีการปรับทัศนคติของผูปฏิบัติงานการคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรe-LAAS ใหเห็นถึง
ความสําคัญและประโยชนของระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS และนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
 5. ควรทําการศึกษาถึงระบบการบริหารงานในดานอ่ืน ๆ เพื่อมาปรับปรุงแกไขการทํางานของบุคลากร
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 6. ควรทําการศึกษาผลของการเปรียบเทียบระหวางระบบการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร e-LAAS กับระบบงานในหนวยงานอ่ืน ๆ ภายนอกจังหวัด เพื่อทําการเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานหาขอดีหรือขอปรับปรุงในการใชงาน 
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 
FACTORS AFFECTING CUSTOMER DECISION MAKING TOWARD 
COFFEE CAFE IN MUANG KHONKAEN.

 
ผูวิจัย     สุนทร  ดิลกกัลยากุล 

สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.นพดล  พันธุพานิช 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรใน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู (จากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ ธันวาคม 2558 เทากับ 
142,548 คน) และใชสตูรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน(Taro Yamane)กําหนดความเชื่อมั่น
ที่95%ไดจํานวนกลุมตัวอยางการศึกษาครั้งนี้เปนจํานวนn= 400 คนเครื่องมือใชรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถามสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Variance) ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอย
ละ 53.80 มีอายุอยูในชวง 20-25 ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
129 คน คิดเปนรอยละ 32.30 มีรายไดตอเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 77.00 มีสถานภาพโสด จํานวน 254 คน คิดเปน
รอยละ 63.50 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ในภาพรวมพบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณภาพสินคา มี
คาเฉลี่ย 5.70 รองลงมา คือ ดานคุณภาพการบริการ มีคาเฉลี่ย 5.54 รองลงมา คือ ดานความพึงพอใจท่ีไดรับ มี
คาเฉล่ีย 5.48 รองลงมา คือ ดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉล่ีย 5.30 และ ดานคุณคาที่ไดรับ มีคาเฉล่ีย 5.22  

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชคาสถิติT-test และ ANOVA ของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวาคุณลักษณะดานเพศอายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ระดับการศึกษา และสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นในปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด
ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนที่แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : พฤติกรรม, การเลือกรานกาแฟสด 
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Abstract
Factors affecting the selection behavior of coffee shops in 

AmphoeMuangKhonKaen. The purpose of this study was to investigate factors affecting 
the selection of fresh coffee. The population in this study was the population in Muang 
District. KhonKaen It has of inhabitants. (From the registration system statistics as of 
December 2558 is 142,548 people)The sample size of Taro Yamane was 95%. The 
instrument used for data collection was a questionnaire. The data were analyzed by using 
independent sample t-test and difference test. Between the mean of the two groups, One-
way Analysis of Variance.The results showed that the respondents most of the 215 
females, or 53.80%, past in the age group of 20-25 years, or 38.80%. There post 129 
students, or 32.30%, with monthly income. 194 people or 48.50% had bachelor degree, 
308 persons or 77.00% had single status, equal to 254 persons, accounted for 63.50%.

Mean and standard deviation of factors affecting the selection of fresh coffee in 
Muang District. In KhonKaen, the overall situation was rather high. The highest mean of 
product quality was 5.70, followed by the quality of service by 5.54, followed by 
satisfaction with 5.48, followed by buying decision. The mean value was 5.30 and the 
mean value was 5.22.

Variance test results The statistics of T-test and ANOVA of factors affecting the 
selection of fresh coffee in Muang district were used. KhonKaenThe characteristics of 
sex, age, occupation, average income per month. Education And different status. There 
were opinions on factors affecting the selection of fresh coffee in Muang District. 
KhonKaen different.

Keywords : Behavior, selection of fresh coffee.
 

บทนํา 
ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการบริโภคกาแฟกาแฟเปนเคร่ืองดื่มที่มีกลิ่นและรสเปนเอกลักษณและเปนที่ชื่น

ชอบของคนท่ัวโลกจํานวนมากมาชานานถือเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก มีผูคนพบครั้งแรกที่
ประเทศเยเมน ดินแดนแถบคาบสมุทรอาหรับ จากนั้นก็เดินทางไปไกลรอบโลก แหลงผลิตกาแฟท่ีใหญที่สุดใน
โลกในปจจุบันอยูที่ บราซิล ตามมาดวยเวียดนาม และอินโดนีเซียเปนเครื่องดื่มที่มีกลิ่น และรสเปนเอกลักษณ 
และเปนที่ชื่นชอบของคนท่ัวโลกจํานวนมากมาชานาน ถึงแมวา กาแฟจะไมไดเปนเครื่องดื่มที่มีถิ่นกําเนิดใน
ประเทศไทย แตกาแฟก็เปนเครื่องด่ืมที่คนไทยรูจักและบริโภคมาเปนเวลานานไมต่ํากวา 150 ปแลว มีการ
พัฒนาวิธีการนํากาแฟมาผลิตเปนเครื่องดื่มในลักษณะตางๆ และมีรสนิยมการบริโภคกาแฟท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว เชน โอเล้ียง กาแฟเย็น หรือกาแฟโบราณที่ใชถุงกาแฟชง ซึ่งแตกตางไปจากรสนิยมของตางชาติที่นิยม
บริโภคกาแฟกันอยางแพรหลาย อยางสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป 

ในชวงหลายปที่ผานมา อัตราการเติบโตของธุรกิจกาแฟสดมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจเปน
เพราะมีธุรกิจรานกาแฟรายใหญๆ จากตางประเทศเขามาลงทุนและกระตุนตลาดกาแฟใหตื่นตัวเปนอยางมาก 
อีกทั้งกระแสความนิยมในการด่ืมกาแฟของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป จากที่นิยมกาแฟสําเร็จรูปก็เลือกที่จะหันเขา
รานกาแฟสดแทน ทําใหตลาดมีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง และมีผูคนสนใจกันเปนอยางมาก เพราะเปน
กิจการที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุกเพศ ทุกวัย และสามารถบริโภคไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
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ธุรกิจรานกาแฟสดในประเทศไทย 
ในปจจุบัน อัตราการบริโภคกาแฟของชาวยุโรปมีการบริโภคมากถึง 5-9 กิโลกรัมตอคนตอปหรือ

ประเทศในเอเชียที่มีการบริโภคสูง เชน ญ่ีปุน และบรูไนบริโภคเฉลี่ย 3-4 กิโลกรัมตอคนตอป และในประเทศ
ไทยอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยเพ่ิมข้ึนจาก 0.5 กิโลกรัมตอคนตอป เม่ือป 2552 เปน 0.9 กิโลกรัมตอคน
ตอป ในป 2555 แตยังถือวายังอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับระดับภูมิภาค หรือระดับโลก(ศูนยอัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 

ธุรกิจรานกาแฟ ในประเทศไทยเปนตลาดมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในชวง  5 ปที่ผานมา
เติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.4 ตอป กลาวคือจากป 2553มูลคาตลาด 14,083 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 17,400 ลานบาท 
ในป 2557 เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผูบริโภคชาวไทยซึ่งแตเดิมนั้นชาวไทย
นิยมดื่มกาแฟสําเร็จรูปเปนสวนใหญแตปจจุบันหันมานิยมเขารานกาแฟสดค่ัวบดที่มีการตกแตงรานหรูหรา
ทันสมัยสะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมยสําหรับการนั่งดื่มกาแฟมากขึ้น โอกาสในเติบโตของธุรกิจกาแฟใน
ประเทศไทยยังมีไดอีกมากจึงทําใหธุรกิจรานกาแฟไดรับความสนใจจากนักลงทุนชาวตางชาติหลายรายในการเขา
มาประกอบธุรกิจรานกาแฟในประเทศรวมทั้งบริษัทผูผลิตภายในประเทศไทยเองที่มีกิจการเกี่ยวของกับกาแฟ
ธุรกิจรานอาหาร ตลอดจนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเขามาลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มมาก
ขึ้นสงผลใหการแขงขันในธุรกิจรานกาแฟมีความรุนแรงเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดจนทําใหรานคาที่ไมมีความ
พรอมตองออกจากธุรกิจไปเปนจํานวนไมนอย 
ผลิตภัณฑ 
ธุรกิจรานกาแฟสดมี 3 รูปแบบดังนี้ (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560) 

1. รานกาแฟที่ตั้งอยูในพื้นที่สวนตัว หรือมักเรียกกันวาสแตนอโลน (Stand Alone) มีลักษณะเปนราน
ที่ตั้งอยูอยางโดดเดน มีขนาดใหญพื้นท่ีประมาณ 50 ตารางเมตรขึ้นไป ซ่ึงอาจอยูในอาคารหรือพื้นที่เชาในอาคาร
สํานักงาน หางสรรพสินคาคอนโดมิเนียม เปนตน 

2. มุมกาแฟ (Corner/Kiosk) รานกาแฟขนาดกลางใชพื้นที่ประมาณ 6 ตารางเมตรขึ้นไป ลักษณะเปน
มุมกาแฟภายในอาคารศูนยการคาหรือพลาซา มหาวิทยาลัย รวมถึงแหลงชุมชนตางๆรานกาแฟประเภทนี้อาจมี
การจัดใหมีที่นั่งจํานวนเล็กนอย 

3. รถเข็น (Cart) รวมขายทายรถ เปนรานกาแฟขนาดเล็ก ใชพื้นที่ประมาณ 3 ตารางเมตร มักไมมีที่นั่ง
ในรานสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก หาทําเลที่ตั้งไดงาย ทําใหเขาถึงตลาดไดทุกระดับ 

นอกจากนี้เราสามารถแบงธุรกิจรานกาแฟ ออกไดเปน 2 ประเภท(ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม
อาหาร,2560) คือ 

1. คอฟฟช็อป (Coffee shop) รานที่มุงเนนขายกาแฟเปนหลักอาจจะมีเบเกอรี่เปนสวนประกอบดวย
เล็กนอย มีสวนแบงตลาดรอยละ 49.0 มูลคาตลาดประมาณ 8,540 ลานบาท อัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
10.0 เปนผลจากจํานวนของรานคอฟฟช็อปที่เพิ่มสูงข้ึนจากการขยายสาขาของผูนําตลาดและการเขามาของ
ผูประกอบการรายใหมประกอบกับผูบริโภคชาวไทยนิยมดื่มกาแฟกันมากข้ึน โดยเฉพาะ ผูมีรายไดปานกลางถึง
สูงท้ังนี้กลุมลูกคาเปาหมายของรานกาแฟประเภทคอฟฟช็อป คือ คนรุนใหมวัยทํางานและนักศึกษา 

ผูประกอบการในธุรกิจรานกาแฟประเภทคอฟฟช็อปมักดําเนินกิจการในรูปแบบรานเครือขาย
(Chained coffee shop) ครองสวนแบงตลาดรอยละ 75.0 ของมูลคาตลาดคอฟฟช็อปทั้งหมด หรือมูลคา
ประมาณ 6,000 ลานบาทโดยผูประกอบการรายใหญ คือ “สตารบัคส” ของบริษัทสตารบัคส คอฟฟ จํากัด ซ่ึง
วางตําแหนงเปนกาแฟพรีเมี่ยมเจาะกลุมคนรุนใหมที่มีรายไดสูง  “คาเฟอเมซอน” ของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) กลุมลูกคาเปาหมายคือ คนเดินทางหรือนักทองเท่ียวเนื่องจากตั้งอยูในสถานีบริการนํ้ามันเปนสวนใหญ 
ทําให คาเฟ อเมซอนกลายเปนรานกาแฟที่มีจํานวนสาขามากที่สุด ถึง 920 สาขา ท้ังนี้ในชวง 2-3 ปที่ผานมา คา
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เฟอเมซอนเริ่มขยายสาขาผานชองทางอ่ืนที่นอกเหนือจากสถานีบริการน้ํามันดวย ภายใตชื่อ  “Amazon’s 
Embrace” “ทรู คอฟฟ” ของ บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จากัด (มหาชน) วางตําแหนงผลิตภัณฑเปนกาแฟพ
รีเม่ียม กลุมลูกคาเปาหมาย คือผูมีรายไดสูง กลยุทธหลักที่ผูประกอบการกลุมนี้เลือกใช คือ การขยายสาขาไปยัง
ศูนยการคา มหาวิทยาลัย คอมมูนิตี้มอลลตลอดจนแหลงชุมชนตางๆเพ่ือใหลูกคาเปาหมายเขาถึงสินคาไดงาย
สงผลใหจํานวนรานกาแฟในรูปแบบรานเครือขายมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 72.5 ของรานคอฟฟช็อปทั้งหมด 

2. คาเฟ (Café) รานกาแฟที่ขายอาหารประเภทอื่นควบคูไปดวยซึ่งมีไดทั้ง อาหารวาง (side dish) 
และอาหารจานหลัก (main dish) กลุมลูกคาเปาหมายคือ คนทํางาน นักศึกษา และครอบครัวผูนําตลาด
คือ “แบล็คแคนยอน” ของ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)จํากัด และ “เดอะ คอฟฟบีนส แอนด ทีลีฟ” 
ของ บริษัท ฟโกคอฟฟ จํากัด จากสหรัฐอเมริกา ปจจุบันรานกาแฟประเภทคาเฟมีมูลคาตลาด 8,860 ลานบาท 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.0 ของมูลคาตลาดธุรกิจรานกาแฟทั้งหมดลดลงจากเมื่อป 2552 ท่ีมีสวนแบงตลาดรอย
ละ 59.0 ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการขยายสาขาของรานกาแฟประเภทคอฟฟช็อปที่ผูบริโภคเขาถึงไดงาย 

จากสภาพการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงและความสําคัญขางตนของธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอ
เมือง โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแกนที่ยังมีการวิจัยในตลาดนี้นอย ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะวิจัยพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการรานกาแฟ โดยจะทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟในอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีปจจัยตางๆไดแก คุณภาพสินคา คุณภาพการบริการความคุมคา คุณคาที่ไดรับ และการ
ตัดสินใจซื้อ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

กาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหวางปจจัยดานคุณภาพสินคา ดานคุณภาพการบริการ และดานคุณคาที่ไดรับมี

ผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

           ตัวแปรตน                                                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

 

คุณภาพสินคา 
(Product Quality) 

การตัดสินใจซื้อ 
(Behavioral Intention) 

คุณภาพบริการ 
(Service Quality) 

คุณคาท่ีไดรับ 
(Price / Value) 
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วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีประชากร

อาศัยอยู (จากระบบสถิติทางการทะเบียน ณ ธันวาคม 2558 เทากับ 142,548 คน) โดยเลือกการสุมตัวอยาง
แบบทฤษฎีความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ผูวิจัยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ผูวิจัยลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 

2.เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
  สวนที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
  สวนที่ 2 ปจจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย คุณภาพสินคา,คุณภาพบริการและคุณคาท่ีไดรับ 
  สวนที่ 3 ความพึงพอใจท่ีไดรับจากการใชบริการรานกาแฟ 

สวนที่ 4 พฤติกรรมการเลือกรานกาแฟ 
3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติการวิเคราะห

ขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการวิเคราะหขอมูลและกําหนดการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean)คาเฉลี่ย
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบ
ในความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ 
การทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอายุอยูในชวง 20-25 ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 
38.80 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.30 มีรายไดตอเดือน 15,001 -25,000 
บาท จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 
77.00 มีสถานภาพโสด จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50  

2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ผลจากการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในภาพรวมพบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ย 5.70 รองลงมา คือ ดานคุณภาพการบริการ มีคาเฉลี่ย 5.54 รองลงมา คือ 
ดานความพึงพอใจท่ีไดรับ มีคาเฉล่ีย 5.48 รองลงมา คือ ดานการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉล่ีย 5.30 และ ดานคุณคาที่
ไดรับ มีคาเฉลี่ย 5.22 เรียงลงมาตามลําดับ 
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3. ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดใน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยสถิติที่นํามาใช
ในการเปรียบเทียบนั้น ไดแก Independent Sample t–test และ การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance) แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสด
ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนในภาพรวมและรายดานทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวาในผูตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศอายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ที่แตกตางกัน เน่ืองจากมีคา 
Sig ที่นอยกวา 0.05 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 53.80 มีอายุอยูในชวง 20-25 ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 
38.80 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.30 มีรายไดตอเดือน 15,001 -25,000 
บาท จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ  
77.00 มีสถานภาพโสด จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.50 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกชพงษ หอมดอก 
(2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษา
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคกาแฟสดสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.30 เพศชาย รอย
ละ 41.80 สวนใหญมีอายุ 20-30 ป รอยละ 29.00 รองลงมาอายุ 31.40 ป รอยละ 26.30 โดยภาพรวมผูบริโภค
มีระดับการตัดสินใจเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
แพร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อันดับแรก คือ สวนประสมทางกายภาพของรานกาแฟสด 
รองลงมา คือสวนประสมดานพนักงานผูใหบริการในรานกาแฟสด สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑกาแฟสด 
สวนประสมดานราคากาแฟสด สวนประสมดานกระบวนการใหบริการในรานกาแฟสด สวนประสมดานการ
สงเสริมการขายของรานกาแฟสดและสวนประสมดานชองทางการจัดจําหนายกาแฟสด ตามลําดับ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ผลจากการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกราน
กาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในภาพรวมพบวาอยูในระดับคอนขางมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ดานคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ย 5.70 รองลงมา คือ ดานคุณภาพการบริการ มีคาเฉลี่ย 5.54 รองลงมา คือ 
ดานความพึงพอใจท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ย 5.48 รองลงมา คือ ดานการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ีย 5.30 และ ดานคุณคาที่
ไดรับ มีคาเฉลี่ย 5.22 เรียงลงมาตามลําดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกชพงษ หอมดอก (2558) ได
ทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
แพร ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูบริโภคมีระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



การตัดสินใจบริโภคกาแฟสด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา อันดับแรก 
คือ สวนประสมทางกายภาพของรานกาแฟสด รองลงมา คือสวนประสมดานพนักงานผูใหบริการในรานกาแฟสด 
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑกาแฟสด สวนประสมดานราคากาแฟสด สวนประสมดานกระบวนการ
ใหบริการในรานกาแฟสด สวนประสมดานการสงเสริมการขายของรานกาแฟสดและสวนประสมดานชอง
ทางการจัดจําหนายกาแฟสด ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญาภร ลาหลาเลิศ (2558) ได
ทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยว 
ฝงทะเลอาวไทย จากการศึกษาพบวาทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานที่มากที่สุด คือ ดานการ
สงเสริมการตลาด รองลงมา คือ ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ ด านชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานบุคคลและดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ตามลําดับ  

3. ขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดใน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลจากการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยสถิติที่
นํามาใชในการเปรียบเทียบนั้น ไดแก Independent Sample t–test และ การทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Variance) ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนในภาพรวมและรายดานทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวา
ในผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศอายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษาและสถานภาพ ที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ที่แตกตางกัน 
เนื่องจากมีคา Sig ที่นอยกวา 0.05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกชพงษ หอมดอก (2558:หนา 134) ได
ทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
แพร ผลการศึกษาสรุปวาผูบริโภคจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษาตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
บริโภคกาแฟสด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร โดยรวมและรายดานแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของพิชญา
ภร ลาหลาเลิศ (2558) ไดทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยว ฝงทะเลอาวไทย จากการศึกษาพบวาประชากรกลุมวัยทํางานท่ีมีระดับการศึกษาและ
รายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสด
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยว ฝงทะเลอาวไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการ ผูประกอบการควรคํานึงถึงคุณภาพของสินคาและ

บริการเปนหลัก อีกทั้ง จะตองมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใชในการผลิต 
2. ควรมีการศึกษาคูแขงทางการตลาด ทั้งในและนอกพื้นที่ใกลเคียง ถึงวิธีการหรือกลยุทธทาง

การตลาด ที่นําที่ใชในการดําเนินธุรกิจ เพื่อนํามาปรับใชและพัฒนาใหดีขึ้นกวา 
3. ควรมีการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมเพิ่มเติม ถึงเรื่องกลุมเปาหมายเดิมที่มีอยู มีกลุมใดบาง จะทํา

อยางไร เพื่อใหรักษากลุมลูกคาเดิมใหคงอยูไวและจะทําอยางไรถึงจะเพิ่มกลุมลูกคาใหมีมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดนําทฤษฏีมาเพียงบางดานเทานั้น ในการศึกษาครั้งหนาควรนําทฤษฏีดานอื่นๆ 

ที่เก่ียวของมาทําการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใหไดมุมมองและขอมูลที่ครอบคลุมที่หลากหลายดานขึ้น 
2. ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพียงในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนเพียงกลุม

ตัวอยางเฉพาะพ้ืนที่เทานั้น ในการศึกษาคร้ังหนาควรศึกษากลุมตัวอยางในพื้นที่อื่นๆ เพื่อขอมูลอาจมีความนิยม
ที่แตกตางกันของกลุมคนในแตละพ้ืนที่ 

3. ควรทําการศึกษาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูผูบริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหทราบถึงแนวโนมและความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค ท้ังนี้ ยัง
สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธดานการตลาดไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคอีกดวย 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประเภทเลือกตอบ (ซ่ึงเปนขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง 
Check List) โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมทั้งฉบับเทากับ .763 วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชไดแกความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบ คาเอฟ (F-
test) ชนิดการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.73) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มี
ประสิทธิผล ในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความผสมผสานเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน/บูรณาการ (Integration) ( X  = 3.77) รองลงมาคือ ดานความสมัครใจ (Voluntarism) ( X  = 3.72) 

สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความสัมฤทธิผล (Achievement) ( X  = 3.70) 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี  ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และสังกัด พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน. 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิผลองคการ, การเงินและบัญชี 
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Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the Organizational Effectiveness in 
Finance and Accounting of Local administration in the Sakon Nakhon District Area, 
Sakon Nakhon Province. A sample used in the study was 245 personnel of f Local 
administration in the Sakon Nakhon District Area, Sakon Nakhon Province. The 
instrument used in data collection was a questionnaire which had a reliability coefficient 
of .763. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way ANOVA.
The findings of study were as follows: 
 1. Organizational Effectiveness in Finance and Accounting of Local 
administration in the Sakon Nakhon District Area, Sakon Nakhon Province The overall 
level of satisfaction was high ( X = 3.73). When considering each aspect, it was found 
that the effectiveness was at the high level in all aspects. The most significant aspect was 
the Integration ( X = 3.77), followed by Voluntarism ( X = 3.72). The lowest mean score 
was achievement (= 3.70).
 2. The results of comparative analysis of Organizational Effectiveness in Finance 
and Accounting of Local administration in the Sakon Nakhon District Area, Sakon 
Nakhon Province By gender, age, education level Experience and affiliation found that 
organizational effectiveness in finance and accounting. Local government organizations 
in Sakon Nakhon There is no difference in overall and individual aspects of Sakon 
Nakhon.
 
Key Woed (S) : Organizational Effectiveness, Finance and Accounting
 

บทนํา 
 การปกครองทองถ่ินเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการภาครัฐในยุคปจจุบันโดยยึดหลักการกระจาย
อํานาจการปกครองและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง องคกร
ปกครองทองถิ่น เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายจากสวนกลาง มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มี
ขอบเขตของการปกครองท่ีแนนอน และมีคณะผูแทนท่ีไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนผูรับผิดชอบ
ตอการบริหารงานอยางอิสระ และมีอํานาจอิสระในดานการคลัง เชน การจัดเก็บภาษีและการจัดหารายไดอื่นๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด และจัดทํางบประมาณของตนเอง รวมทั้งมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบายและมีการ
บริหารงานของตนเอง ไมตองขอคําส่ังจากราชการบริหารสวนกลาง ซ่ึงองคกรปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งข้ึนนี้จะมี
บุคลากรของตนเองบริหารงานภายในทองถิ่น เปนพนักงานของทองถิ่นที่ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณของ
ทองถิ่นเอง (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2557, หนา 6) 
 การคลังทองถิ่นเปนเครื่องมือหรือกระบวนการในการจัดการอันหนึ่งที่เปนกลไกในการบริหารงานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น การบริหารงานคลัง หรือจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการ
คลังในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะตองวิเคราะหถึงประเด็น หรือตัวแปรของการบริหาร
ตาง ๆ เชน การจัดองคการ การวางแผน การกําหนดนโยบายการอํานวยการ การประสานงานระบบรายงาน 
การตรวจสอบควบคุม และติดตามประเมินผล รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ และระบบขอมูลของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในดานตาง ๆ เพื่อหาขอมูลสรุปในประเด็นปญหาแตละเร่ือง และเสนอแนะใหมีการแกไขปญหาตอไป 
ที่ผานมา การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนเทศบาล
ตําบลหลายแหง มีการไมปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ สงผลใหหนวยงานราชการเกิดความเสียหายเปนอยาง
มาก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การขาดความรู ประสบการณ ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี
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ไมรัดกุดกระบวนการตรวจสอบภายใน ไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขาดการตรวจสอบและกํากับดูแลจาก
ผูบริหารหรืออาจเกิดจากเจตนาในการทุจริตของพนักงาน แมวาจะมีการกําหนดมาตรการปองกัน และควบคุม
การใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็ไมอาจจะลดความเสียหายจากการปฏิบัติงานใหหมดไปได 
 การปฏิบัติ งานด านการเงินขององคกรปกครองส วนทองถิ่น  ปจจุบันปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 โดยใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ และมีขอกําหนดดานการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สําคัญอยูดังนี้ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547) 1) ความหมายของ
ดานการเงิน คือ เงินรายรับ หมายถึงเงินทั้งปวงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรม แผนการใชจายเงิน หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจาย
ของหนวยขอเบิกในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งยื่นตอหนวยงานการคลังทุกระยะสามเดือน 2) ทุนสํารองเงินสะสม 
หมายถึง ยอดเงินสะสมจํานวนรอยละ 25 ของเงินสะสมประจําปทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพ
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) เงินสะสม หมายถึง เงินที่เหลือจายจากเงินรับตามงบประมาณ
รายจายประจําปและรวมถึงรายรับอ่ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับไวภายในวันสิ้นปงบประมาณหลังหักทุน
สํารองสะสมแลว และรวมถึงเงินสะสมปกอน  
 และขอกําหนดท่ีสําคัญดานการเงิน คือ 1) การรับเงินองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเปนกรรมสิทธิ์
ใหนําสงเงินรายไดทั้งส้ิน หามกันเปนเงินรับฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ โดยตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผู
ชําระเงินทุกครั้งและใหมีการจัดเก็บเงินสดในตูนิรภัย 2) กอนการเบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป 
หนวยขอเบิกตองจัดทําแผนการใชจายเงิน ยื่นตอหนวยงานคลังทุกระยะสามเดือน การบอเบิกเงินจากหนวยงาน
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามงบประมาณรายจายประจําปใหเบิกไดเฉพาะปงบประมาณนั้น การ
เบิกจายตองมีหลักฐานการเบิก 3) การจายเงินใหแกเจาหนี้ใหจายดวยเช็ค โดยสั่งจายในนามเจาหนี้ ขีดฆาคําวา
หรือผูถือออก พรอมขีดครอมดวย ในกรณีที่ไมสามารถจายเปนเช็คได ใหจัดทําใบถอนเงินเพื่อใหธนาคารจัดทํา
ตั๋วแลกเงินสั่งจายเจาหนี้ 4) ทุกสิ้นปงบประมาณ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นปดบัญชีรายรับรายจายแลว ให
กันเงินยอดสะสมประจําปรอยละ 25 ของทุกป เพื่อเปนทุนสํารองสะสม การจายเงินทุนสะสมจะกระทําได
ตอเมื่อยอดเงินสะสมในสวนที่เหลือมีไมเพียงพอการบริหาร ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นและขออนุมัติ
ผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะจายเงินสะสมได ในระยะสามเดือนแรก ของปงบประมาณ
เมื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถเก็บเงินรายไดเพียงพอที่จะดําเนินงานตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาจนําเงินสะสมทดรองจายไปกอนได และอาจจายเปนเงินทดรองสําหรับกิจการพาณิชย
เพื่อการบริหารได 5) การตรวจสอบเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดบริหารงบประมาณรายจายประจําปแลว 
จะตองมีการตรวจสอบการเงินการคลัง การบัญชี ซึ่งจะมีหนวยตรวจสอบทั้งภายนอก ไดแก สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาค และหนวยตรวจสอบภายใน ไดแก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด อําเภอ  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซ่ึงประกอบดวยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดมีการปฏิบัติงานทางดานการคลัง ตามระเบียบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตการปฏิบัติงานการคลังใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กับประสบกับปญหา
แตกตางกัน ตามเง่ือนไขของแตละพ้ืนที่  
 ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถขององคการในบรรลุวัตถุประสงคหรือ เปาหมายใน
การทํางาน และการรักษาสภาพองคการใหอยูในสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ (อัญชลี มากบุญสง, 
2540 ; พิทยา บวรวัฒนา, 2546) ประสิทธิผลขององคการเปนการแสดงถึงวาองคการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือ
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เปาหมายที่กําหนดไว ถาองคการใดสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  ก็สามารถดํารงอยู
ตอไป แตถาไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายองคการนั้นก็จะลมสลายไป  
 ดังนั้นการปฏิบัติงานการคลังเพื่อใหมีประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจาง และ
การพัฒนาระบบการเงินการบัญชีใหทันสมัยมีการรายงานการเงินที่ถูกตองเชื่อถือไดนั้น  ยอมเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจและประกอบการบริหารงานของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้การปฏิบัติงานของสวนการ
คลังนั้น มิใชปฏิบัติการรับจายเงินที่เปนปกติ แตเปนการปฏิบัติงานท่ีมีกระบวนการหลาย ๆ อยางมาผนวกกัน 
และตองใชเทคนิค รวมทั้งประสบการณที่ผานมาชวยในการปฏิบัติงานจึงจะมีผลสัมฤทธิ์ผล ประกอบกับการมี
การบริหารงานคลังที่ดีของทองถิ่นจะสงผลใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัดเวลา และทรัพยากร
ขององคกร โดยเงินภาษีของประชาชนถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา 
การวัดประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเร่ืองที่มีความจําเปน และ
ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิผลของการบริหารจัดการดานงานคลัง ท่ีจะ
ทําใหการพัฒนาทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ และปจจัยเรื่องการจํากัดรายไดที่ทําใหทองถ่ินจะพึงไดรับนั้นยอม
สงผลถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ินเอง ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา ประสิทธิผลองคการดานการเงิน
และบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังนี้ 
จะเปนประโยชนสาํหรับหนวยงานในการนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง การบริหารงานดานการเงินและบัญชี 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหทองถิ่นเขมแข็งและสามารถบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัย ไวดังนี้ 
 1. เพื่อวัดประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 การวิจัย ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการวัดประสิทธิผลขององคการของ Theodore caplow 
(1964, p. 1) มาประยุกตเพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือตอบคําถามการวิจัย และกําหนดเปน
วัตถุประสงคในการวิจัยไดดังภาพที 1 
   ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธผิลองคการดานการเงินและ
บัญช ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
   1. ความมั่นคง (Stability) 
   2. ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน/บูรณาการ (Integration) 
   3. ความสมัครใจ  (Voluntarism) 
   4. ความสัมฤทธผิล (Achievement) 

คุณลักษณะสวนบุคคล ของขาราชการสงักัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
   -เพศ 
   -อายุ 
   -ระดับการศึกษา 
   -ประสบการณการทํางาน 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัย ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้   
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ไดแก ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ท่ีมา : 
สํานักงานทองถิ่นอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร) 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยการใชตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ  R.V. 
Krejcie D.W. Morgan (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 50-51) และจะทําการสุมตัวอยางแบบเทียบสัดสวน 
(Proportional Sampling) ของจํานวนประชากรในแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวทําการจับสลาก
รายชื่อ ทําการสุมตัวอยางในแตละพื้นที่จนครบจํานวนตามที่กําหนด 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ของขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อันประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน และสังกัด ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยแบงระดับความเห็นเปนมาตราสวนประมาณคาของลิ
เคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัย
มากที่สุด ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสารนิพนธ แลวนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการสรางแบบสอบถาม  
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม แลวผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
 3. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อนําไปทดลองใชและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 
   3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 
จํานวน 30 ฉบับ 
   3.2 นําคาที่ไดมาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กําหนดคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 
0.70 โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมท้ัง เทากับ .763 
 4. นําแบบสอบถามดังกลาว ทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอนําหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม  
 2. นําหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากขาราชการสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 3. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมเขาใจ 
 4. ผูวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาตรวจสอบความถูกตอง 
การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลว นํามาลงรหัสเลข(Code) ตาม
เกณฑของเคร่ืองมือแตละสวน 
 2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผลขอมูลที่ได
จัดเก็บและคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดย
นําเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และเขียนขอเสนอแนะ 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)  
  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequencies) บรรยายปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และสังกัด 
  1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหระดับ
ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 
 2. สถิติอางอิง (Inferential statistics) 
 เพื่อเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชสถิติ t-test 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุม และใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุม เม่ือพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยทําการตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff’s test) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.73) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มี
ประสิทธิผล ในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความผสมผสานเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน/บูรณาการ (Integration) ( X  = 3.77) รองลงมาคือ ดานความสมัครใจ (Voluntarism) ( X  = 3.72) 

สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความสัมฤทธิผล (Achievement) ( X  = 3.70) โดยสามารถสรุปผลใน
แตละดานไดดังนี้ 
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  1.1 ความมั่นคง (Stability) พบวามีประสิทธิผลโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.71) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีประสิทธิผล ในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การบริหาร

การเงินและบัญชี ในหนวยงานของทานมีการสั่งการอยางชัดเจน ( X  = 3.87) รองลงมาคือ การบริหารการเงิน
และบัญชี ในหนวยงานของทานมีการวางแผนเปนขั้นตอนกระบวนการท่ีถูกตอง ขัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได 

( X  = 3.76) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ในหนวยงานของทาน ไมมี

ความซ้ําซอนเนื่องจากมีการแบงงานใหเจาหนาที่แตละคนอยางชัดเจน ( X  = 3.62) 
  1.2 ดานความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน/บูรณาการ (Integration) พบวามี

ประสิทธิผลโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.77) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีประสิทธิผล ในระดับมาก 
ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การวางแผนการเงินและบัญชีในหนวยงานของทาน มีลักษณะแบบบูรณา

การ คือ รวมความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ ในการปฏิบัติงานไวดวยกัน ( X  = 3.97) รองลงมาคือ การ
วางแผนการเงินและบัญชีในหนวยงานของทาน มีความครอบคลุมหนาที่ตางๆ และระดับตาง ๆ ครอบคลุมทั่วทั้ง

การเงินและบัญชี ( X  = 3.89) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การบริหารการเงินและบัญชี ในหนวยงานของ

ทาน สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการเงินและบัญชี ( X  = 3.53) 
  1.3 ดานความสมัครใจ (Voluntarism) พบวามีประสิทธิผลโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

( X  = 3.72) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีประสิทธิผล ในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

กองคลัง มีการประชุมและใหเจาหนาที่ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางเสมอภาค ( X  = 3.80) รองลงมา
คือ การบริหารการเงินและบัญชีในหนวยงานของทานมีการอํานวยการหรือส่ังการโดยเปดโอกาสใหมีการซักถาม

สิ่งท่ีสงสัยเก่ียวกับงาน ( X  = 3.75) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การติดตอประสนงานภายในสวนการคลัง 

ใชทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ( X  = 3.56) 
  1.4 ดานความสัมฤทธิผล (Achievement) พบวามีประสิทธิผลโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

( X  = 3.70) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีประสิทธิผล ในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การเงินและบัญชี ในหนวยงานของทานมีการจัดเก็บขอมูลในงานตางๆ และรายงานขอมูลตามระเบียบฯ ( X  = 

3.89) รองลงมาคือ การเงินและบัญชี ในหนวยงานของทาน มีการรายงานขอมูลใหองคกรภายนอกทราบ ( X  = 
3.84) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ การบริหารงบประมาณในการเงินและบัญชีในหนวยงานของทาน มีความ

โปรงใสและตรวจสอบได ( X  = 3.56) 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  2.1 จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไม
มีความแตกตางกัน 
  2.2 จําแนกตามคุณลักษณะดานอายุ พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไม
มีความแตกตางกัน 
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  2.3 จําแนกตามคุณลักษณะดานระดับการศึกษา พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและ
บัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และรายดาน 
ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
  2.4 จําแนกตามคุณลักษณะดานประสบการณการทํางาน พบวา ประสิทธิผลองคการดาน
การเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งในภาพรวม 
และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
  2.5 จําแนกตามคุณลักษณะดานสังกัด พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไม
มีความแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.73) เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา มีประสิทธิผล ในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความผสมผสานเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน/บูรณาการ (Integration) ( X  = 3.77) รองลงมาคือ ดานความสมัครใจ (Voluntarism) ( X  = 3.72) 

สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานความสัมฤทธิผล (Achievement) ( X  = 3.70) 
 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความตระหนักและไดปฏิบัติตามแนวทางในการ
บริหารงาน/การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามตามกรอบ และแผนที่วางไว 
มีการเขารับการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และความรู
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานการเงินและบัญชี อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เจาหนาที่มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ดวยตนเอง อยางสม่ําเสมอ ท้ังดานระเบียบ วิธีปฏิบัติ และหนังสือเวียนแจงที่มีความเก่ียวของกับการบริหารงาน
การเงินและบัญชี เพื่อลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติที่ผิด หรือไมเขาใจในสาระสําคัญที่มีการเปล่ียนแปลง
ไป ควบคูกับการศึกษาเรียนรูและนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีที่มี
ขั้นตอนมาก เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได และมีการรวบรวมระเบียบ คําสั่ง 
หนังสือสั่งการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานการเงินและบัญชีไวในหนวยงาน เพื่อใหสามารถคนควา
อางอิงไดรวดเร็ว ซึ่งการบริหารงานการเงินและบัญชี จะตองมีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด ผูบริหารของหนวยงานราชการเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก็เปนตัวกระตุน และเปน
แรงผลักดัน ใหเจาหนาที่ มีการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับงานพัสดุอยูเสมอ เพ่ือใหการขับเคลื่อนกําหนดนโยบาย
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กําหนดไว คอยติดตามผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ สรางความมั่นใจในการบริหารงานพัสดุ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารงานการเงินและบัญชีของ
หนวยงาน 
 ผลกาวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อนัญญา ผมทอง (2553 : 62-63) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนครสวรรค พบวา ปจจัยดานความ
พรอมภายในสวนการคลังขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค โดยรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแตละดานปรากฏวา ดานบุคลากรอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานอุปกรณและเทคโนโลยี
อยูในระดับมาก สําหรับคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานงบประมาณอยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานการบริหารงานคลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตจังหวัดนครสวรรค อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานปรากฏวา 
ดานการจัดทํางบประมาณอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานการรายงาน อยูในระดับมาก ดานการวางแผนอยูใน
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ระดับมาก ดานการจัดคนเขาทํางานอยูในระดับมาก ดานการจัดองคการอยูในระดับมาก ดานการประสานงาน
อยูในระดับมาก สําหรับคาเฉลี่ยที่ต่ําสุดคือ ดานการอํานวยการอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วีณา 
ทองมี (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนการคลัง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา ระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนการคลัง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี พบวา สมรรถนะหลักดานความรูในภาพรวม อยูในระดับมาก ขอที่มี
ระดับสมรรถนะสูงที่สุด ไดแก การรับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะรับสงโดยการแตงตั้งพนักงาน
สวนทองถิ่นตั้งแตระดับหาหรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอยสองคน สมรรถนะหลักดานทักษะท่ีจําเปน อยูในระดับ
มาก ขอที่มีสมรรถนะสูงที่สุด ไดแก ความสามารถในการดูแลการบริหารงานภายในกองคลัง สมรรถนะหลักดาน
คุณลักษณะอ่ืนๆ อยูในระดับมาก ขอที่มีสมรรถนะสูงที่สุด ไดแก การทํางาน ที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และ
ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรเจต ไชยพันธพงษ (2559 : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ผลการศึกษา

พบวา ระดับการปฏิบัติงานควบคุมภายในโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D = 0.33) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการประเมินความเสี่ยง          

( X  = 4.27, S.D = 0.33) รองลงมาคือดานกิจกรรมควบคุม ( X  = 4.25, S.D= 0.52) สวนดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ดานสภาพแวดลอมการควบคุม ( X  = 3.96, S.D = 0.31) 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลของขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตาง
กัน จําแนกตามคุณลักษณะดานอายุ พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
จําแนกตามคุณลักษณะดานระดับการศึกษา พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความ
แตกตางกัน จําแนกตามคุณลักษณะดานประสบการณการทํางาน พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงินและ
บัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และรายดาน 
ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน และจําแนกตามคุณลักษณะดานสังกัด พบวา ประสิทธิผลองคการดานการเงิน
และบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้ังในภาพรวม และราย
ดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ วีณา ทองมี (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา 
สมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนการคลัง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัย
พบวา การเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนการคลัง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
อุทัยธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย สาขาที่สําเร็จการศึกษา ประสบการณทํางาน และประเภท
ของหนวยงาน พบวา หัวหนาสวนการคลัง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานีที่มีสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา ประสบการณทํางาน และประเภทของหนวยงาน ตางกันมีสมรรถนะการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สนอง บุญเพิ่ม (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปญหาในการบริหารงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการการเมือง และผูนําหมูบาน ตอปญหาในการบริหารงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพศ พบวา 
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ความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นรรธพงศ ใครเครือ (2558) ได
ทําการศึกษา ปญหาการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา 
บุคลากรที่ทํางานในประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการ
บริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรเจต ไชยพันธพงษ (2559 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการควบคุมภายใน
ดานการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ผลการเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานการ
ควบคุมภายใน โดยจําแนกตามเพศและอายุ พบวาในภาพรวมไมแตกตางกัน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครควรมีการบริหารจัดการ 
และควรจัดโครงสรางของหนวยงานโดยเฉพาะทางดานสวนการคลัง/กองคลัง การปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชีใหเปนมาตรฐาน ไมใหมีความซ้ําซอน มีการแบงงานใหเจาหนาที่แตละคนอยางชัดเจน 
 2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครควรมีการบริหารจัดการ 
และควรจัดโครงสรางของกองคลังสวนการคลัง การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมายของการเงินและบัญชี 
 3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครควรมีการบริหารจัดการ 
และควรจัดโครงสรางของกองคลังสวนการคลัง การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ใหมีความยืดหยุน เพื่อให
การติดตอประสานงานภายในสวนการคลัง ใชทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
 4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรเปดเผยขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในการเงินและบัญชีในหนวยงาน ใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได และควร
สงเสริมและเปดโอกาส ใหบุคลากรและประชาชนมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนางานการเงินและ
บัญชี 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของ
หนวยงานระดับทองถิ่นอ่ืนๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร เพ่ือเปนการเปรียบเทียบประสิทธิผลองคการ
ดานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหวาง
หนวยงาน 
 2. ควรทําการศึกษาถึงสภาพปญหาในการบริหารงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขต อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 3. ควรทําการศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่จะสงผลตอประสิทธิผลองคการดานการเงินและบัญชี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิผลองคการดานการเงินและ
บัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เปนขอมูลเชิงประจักษมาก
ขึ้น 
 
 
 
 

��	

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



บรรณานุกรม 
ชูวงศ ฉายะบุตร. (2557). การปกครองทองถ่ินไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเนศพริ้นทติ้งเซ็นเตอร จํากัด. 
ธานินทร ศิลปจารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:             

วี. อินเตอรปริ้นท. 
นรรธพงศ ใครเครือ (2558) ไดทําการศึกษา ปญหาการบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน

จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ระยอง. 
วีณา ทองมี (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนการคลัง องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอุทัยธานี . วิทยานิพนธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

สุรเจต ไชยพันธพงษ. (2559). การควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลในพื้นที่จังหวัดพะเยา. 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค. 

อนัญญา ผมทอง. (2553). ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดนครสวรรค. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

Caplow, Theodore. (1964). Principle of Organization N.Y. : Harcourt, Brace & World . 
 
 

��


การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอคุณภาพการบริการของโรงแรมเซ็นทารา         
ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ตามความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ 
 
Marketing mix factor That affects the quality of service. Centara Seaside Resort 
Khao Lak. Based on the customer's opinion. 
 
ผูวิจัย    สุพัตรา  วงศจินดา 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 
   มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอคุณภาพการ
บริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ตามความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ ผูวิจัยทําการศึกษา
จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งเปนลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ในชวง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประเภทเลือกตอบ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชไดแกความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 
 1. ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก มีความเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.77) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ กระบวนการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

( X  = 4.00) รองลงมาคือ ดานสถานที่ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 3.94) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ ดานราคา (Price) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( X  = 3.37) 
 2. ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.78) เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา มีคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานความเปนรูปธรรม 

( X  = 3.98) รองลงมาคือ ดานการใหความมั่นใจ ( X  = 3.95) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ความ

นาเชื่อถือ ( X  = 3.61) 
 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว 
รีสอรท เขาหลัก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .343 และยังพบวา อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ สามารถพยากรณระดับคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ไดรอย
ละ 11.80 สวนอีกรอยละ 88.20 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 
 เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ เปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, คุณภาพการบริการ, โรงแรม 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



 

Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the Marketing mix factor That affects 
the quality of service. Centara Seaside Resort Khao Lak. Based on the customer's 
opinion. The sample are 400 consumers of Centara Seaview Resort Khao Lak during 
October - November 2017. The instrument used for collecting data was a questionnaire.
Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. The findings of study were as follows:
 1. The customers of Centara Hotels Seaview Resort Khaolak have commented on 
the service mix. The overall satisfaction was at the high level ( X =3.77). The highest 
mean score was in the process of service satisfaction ( X = 4.00), followed by place 
( X =3.94), and the lowest ( X = 3.37).
 2. The customers of Centara Hotels Seaview Resort Khaolak have commented on 
the quality of service. The overall quality of the hotel was high ( X = 3.78). The most 
significant aspect was the concrete aspect. The results showed that the least confidence 
interval ( X =3.95) was the reliability (Assurance) ( X =3.95). Reliability ( X = 3.61) 
 3. Marketing mix factor Influence on quality of service. The correlation 
coefficient (R) was .343 and the influence of marketing mix. Can predict quality of 
service. Of Centara Seaview Resort Khaolak was 11.80 percent, while another 88.20 
percent was influenced by other variables. 
 When considering statistical significance It is found that the market mix of 
product, price, place, and physical environment influence the quality of service. 
Significant difference was found at the level of .05.
 
Key Woed (S) : Service marketing mix, service quality, hotel 
 

บทนํา 
 โรงแรมเปนธุรกิจการใหบริการที่ตองใหความสําคัญตอมาตรฐานคุณภาพของบริการโดยเฉพาะโรงแรม
หรูที่มีมาตรฐานสากลในการใหบริการ ซ่ึงมีสวนชวยสรางคุณคาใหตราสินคาจากความพึงพอใจและความภักดี
ของผูใชบริการ โดยความพึงพอใจเกิดไดจากการไดรับความประทับใจจากการไดรับบริการที่ตรงหรือเหนือความ
คาดหวังไว ทั้งนี้ ปจจัยภายนอกยังเปนปจจัยที่ควบคุมไมไดแตสงผลตอการใชบริการของโรงแรมดังกลาวอีกดวย 
โดยมีสวนทําใหระดับความพึงพอใจแตกตางกันในแตละบุคคล (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช : 2557) 
รวมถึงการนํากลยุทธตางๆ โดยเฉพาะกลยุทธสวนประสมการตลาดเพื่อการสรางความแตกตางดานการตกแตง 
ดานการใหบริการ เชน บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การจองหองพักผานเว็บไซต การลงทะเบียนเขาพักโดยไม
ผานแผนกตอนรับดานหนา เปนตน ควบคูกับกลยุทธสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการขาย โดยใหสิทธิ
พิเศษตางๆ แกสมาชิกบัตรวีไอพี และบัตรเครดิตหรือการจัดรายการทัวรพิเศษ เปนการเพิ่มรายไดใหกับโรงแรม 
พรอมท้ังเปนการปรับปรุงการใหบริการของโรงแรมที่ใหไดมาตรฐานระดับสากล (ธัญพรนภัส แฟงสม : 2556) 
 โรงแรม เซ็นทาราซีวิวรีสอรท เขาหลัก จังหวัดพังงา ประกอบดวยหองพักจํานวน 230 หอง แบง
ออกเปนหองระดับดีลักซ, พูลวิลลา, บีชวิลลา, แฟมิลี่สวีท และแฟมิลี่เรสซิเดนซ สําหรับหองดีลักซจะมีเตียงให
เลือกทั้งแบบคิงไซส หรือเตียงควีนไซส 2 เตียงซึ่งเหมาะสําหรับครอบครัวที่ตองการเขาพักในหองเดียวกัน 
นอกจากนั้น ยังมีหองที่มีประตูเชื่อมติดกันไวใหบริการอีกดวย ภายในรีสอรทฯ มีสถานที่คอยใหบริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกผูเขาพัก ไดแก หองอาหารออรคิดซึ่งบริการอาหารเชาแบบตะวันตกและแบบยุโรป สวน
หองอาหารทะเลทองซ่ึงตั้งอยูบนชายหาดจะบริการเคร่ืองดื่ม อาหารไทยและนานาชาติพรอมพิซซาสูตรโฮมเมด
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ทั้งม้ือกลางวัน และม้ือคํ่า รวมท้ังจัดบุฟเฟตมื้อคํ่าในธีมสนุกๆ มากมาย นอกจากนั้น ยังมีหองอาหารริมน้ํา และ
หองอาหารเดอะพูล คอยใหบริการเครื่องดื่มที่มอบความสดชื่นและอาหารวางในชวงกลางวัน ขณะที่เบียรการ
เดน ซ่ึงตั้งอยูในโซนพลาซาจะใหบริการเคร่ืองดื่มในชวงเย็น โดยมีเบียรในประเทศและเบียรนําเขาจาก
ตางประเทศใหเลือกหลากหลายชนิด พรอมทั้งการแสดงดนตรีสดจากไลฟแบนด นอกจากนี้ ยังมีสปอรตบารเปด
ใหมลาสุดอยาง “ไทมเอาท” ที่แขกของโรงแรมสามารถติดตามขาวกีฬาอัพเดทลาสุด, ชมการแขงขันรอบ
พรีเมียร, เช็คอีเมล และเพลิดเพลินกับอาหารอรอยๆ สไตลผับบาร โดยหองอาหารและบารทุกแหงบริการที่นั่ง
ทั้งสวนภายในอาคารและเอาทดอร อยางไรก็ตาม ถึงแมวา โรงแรมเซ็นทาราซีวิวรีสอรท เขาหลัก เปนโรงแรมที่มี
มาตรฐานดานการใหบริการที่ดีเยี่ยม แตจากการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพังงาท่ีเพิ่มสูงขึ้น  ทําให
นักทองเท่ียวมีตัวเลือกที่มากขึ้น สามารถเปรียบเทียบที่พักแตละแหงไดอยางชัดเจน ดังนั้น โรงแรมเซ็นทารา ซี
วิว รีสอรท เขาหลัก จึงเนนใหความสําคัญเกี่ยวกับ คุณภาพงานบริการ (Service Quality) ท่ีจะสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งความพึงพอใจจะนําไปสูการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีดีของการบริการ ทําใหเกิด
ความตองการที่จะมาใชบริการและทําใหเกิดการมาใชบริการซํ้าอีกอยางตอเนื่อง  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยใน
ฐานะที่ปฏิบัติงานอยูใน โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก จังหวัดพังงา จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ คุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขา
หลัก ตามความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ เปนการศึกษาเกี่ยวกับ ความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ เกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีนํามาใชในการใหบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก  
วามีความสัมพันธหรือสงผลตอคุณภาพการใหบริการ ของโรงแรม หรือไมอยางไร ซึ่ง ผลจากการศึกษาจะ
สามารถนําผลท่ีไดไปวางแผนพัฒนารูปแบบการใหบริการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของศักยภาพดานปจจัย
การตลาดบริการของโรงแรม ซ่ึงจะนํามาซ่ึงการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาที่มาใชบริการที่ดีขึ้นแลว รวมท้ัง
จะมีสวนชวยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยใหมีการขยายตัว จากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาท่ี
ประเทศไทยเพิ่มข้ึน ซึ่งชวยสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศใหกับประเทศเปนมูลคามหาศาล ตอไป 
 ซึ่งมีผูที่ไดทําการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอคุณภาพการ
บริการของโรงแรม หลายคน เชน ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการ
ตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมืองพัทยาผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการชาวตางชาติ 
สวนใหญ มีความคิดเห็นตอความสําคัญของกลยุทธสวนประสมการตลาดโดยรวมและรายดานทุกดาน ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขายดานพนักงาน/บุคลากร ดาน
กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยวิมล เมืองเกิด 
(2555) ไดทําการศึกษา กลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการแขงขันของโรงแรม 3 ดาว ในพัทยาจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลุม
ตัวอยางมี ระดับความคิดเห็นที่ มีตอกลยุทธการแขงขัน จําแนกตามดานผูลงทุนหนาใหม ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี เต็มดี (2553) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการใน 
Boutique Hotel ของนักทองเท่ียวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเขารับ
บริการใน Boutique Hotel ของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ Boutique Hotel ในจังหวัดเชียงใหม เราสามารถ แบงออกเปน 6 
ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑหรือตัวโรงแรม ระดับการแปลผลโดยดูจากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับ
มาก ดานการบริการ ระดับการแปลผลโดยดูจากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก ดานราคา ระดับ
การแปลผลโดยดูจากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก ดานทําเลที่ตั้ง ระดับการแปลผลโดยดูจาก
เกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม ระดับการแปลผลโดยดู
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จากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับปานกลาง และดานการบริหารจัดการโรงแรม ระดับการแปลผล
โดยดูจากเกณฑวิเคราะหคาเฉล่ียพบวาอยูในระดับมาก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ของ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอคุณภาพการบริการ ของ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 การวิจัย ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนํา ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ซ่ึงเปนแนวคิดของ Philip 
Kotler (2006 : 496 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. 2552 : 80-82) และแนวคิดเกี่ยวกับ คุณภาพของ
การบริการที่ลูกคารับรู (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2552) มาประยุกต บูรณาการกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัย และกําหนดเปนวัตถุประสงคในการวิจัยไดดังภาพที 1 
    ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัย ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้   
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ในชวง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ในชวงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จํานวน 400 คน เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จึงใชวิธีการหาขนาดกลุม
ตัวอยางจากตารางขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยทางการตลาดของ Naresh K. Malhotra  

คุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา 
ซีวิว รีสอรท เขาหลัก 
   1. ความนาเชื่อถือ  
   2. การตอบสนองความตองการ  
   3. การใหความมั่นใจ 
   4. ความเขาใจและการรับรูความตองการ  
   5. ความเปนรูปธรรม 
 

ความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ เกี่ยวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ของ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก 
   1. ดานผลิตภัณฑ 
   2. ดานราคา 
   3. ดานสถานท่ี 
   4. ดานการสงเสริมการตลาด 
   5. ดานบุคลากร 
   6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
   7. กระบวนการใหบริการ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยแบงระดับความเห็นเปนมาตราสวนประมาณ
คาของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกั[บคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยแบง
ระดับความคิดเห็นมาตราสวนประมาณคา ตามวิธีการลิเคอรท (Likert) จํานวน 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไปเก่ียวกับการบริการ ของโรงแรมเซ็น
ทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัย
มากที่สุด ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสารนิพนธ แลวนํามาเปนกรอบแนวคิด
ในการสรางแบบสอบถาม  
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ  เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม แลวผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
 3. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อนําไปทดลองใชและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้   
    3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะ
ศึกษา จํานวน 30 ฉบับ 
   3.2 นําคาที่ไดมาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กําหนดคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 
0.70 โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมท้ัง เทากับ .463 
 4. นําแบบสอบถามดังกลาว ทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยขอนําหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูจัดการโรงแรมเซ็นทารา 
ซีวิว รีสอรท เขาหลัก เพ่ือขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม  
 2. นําหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากลูกคาผูมาใช
บริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จํานวน 400 คน 
 3. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมเขาใจ 
 4. ผูวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
ขอมูลแลวนําไปดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 
 2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวลงรหัส (Coding Form) 
 3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บ
และคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยนําเสนอ
ผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและ
เขียนขอเสนอแนะ 
 3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
   3.1 แบบสอบถามตอนที่  1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก การหาคาความถี่ (Frequencies) และคารอยละ (Percentage)  
   3.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 การวิเคราะหความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ เกี่ยวกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก แยกเปนแบบมาตรสวน 5 ระดับ 
วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 การวิเคราะหคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รี
สอรท เขาหลัก แยกเปนแบบมาตรสวน 5 ระดับ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
   3.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด (Open 
ended) ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ทําอยางไร เพื่อนําไปสูความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ทั่วไปเก่ียวกับการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก 
 4. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สงผลตอ
คุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก มีความเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.77) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ กระบวนการใหบริการ (Process) มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก ( X  = 4.00) รองลงมาคือ ดานสถานที่ (Place) มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 3.94) สวน

ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานราคา (Price) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( X  = 3.37) รายละเอียด
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก 

 

ความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท 
เขาหลัก 

X  SD 
แปล

ความหมาย 
ลําดับที ่

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 3.74 0.55 มาก 5 
2. ดานราคา (Price) 3.37 0.63 ปานกลาง 7 
3. ดานสถานท่ี (Place) 3.94 0.39 มาก 2 
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 3.77 0.46 มาก 4 
5. ดานบุคลากร (People) 3.87 0.50 มาก 3 
6. ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical vidence) 3.72 0.46 มาก 6 
7. กระบวนการใหบริการ (Process) 4.00 0.59 มาก 1 

ภาพรวม 3.77 0.41 มาก 

 
โดยสามารถสรุปผลในแตละดาน ไดดังนี้ 
  2.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูในระดับมาก                      

( X  = 3.74) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใน

โรงแรม เชน สระวายน้ํา สปา ศูนยออกกําลังกาย บริการซักอบรีด มีคุณภาพท่ีดี ( X  = 4.24) มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก รองลงมาคือ ภายในบริเวณหองพักและหองน้ํา ของโรงแรมรวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง

มีความสะอาด และไมมีกลิ่นพึงไมประสงค รวมถึงมีสภาพพรอมตอการใชงานเสมอ ( X  = 3.90) มีความพึง

พอใจในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ อาหารและเคร่ืองดื่มของโรงแรมมีคุณภาพดี ( X  = 3.37) 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2.2 ดานราคา (Price) ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง                    

( X  = 3.37) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ราคาหองพักของโรงแรมมีความเหมาะสม

ตอคุณภาพภายในหองพัก ( X  = 3.78) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ ลูกคาคิดวาราคาอาหารและ

เครื่องดื่มของโรงแรมมีความเหมาะสมและคุมคากับ จํานวนเงินที่เสียไป ( X  = 3.57) มีความพึงพอใจในระดับ
มาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ราคาหองพักของโรงแรมมีความเหมาะสมตอคุณภาพการใหบริการของ

พนักงาน ( X  = 2.95) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

  2.3 ดานสถานที่ (Place) ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.94) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ลูกคาสามารถหา
ขอมูลโรงแรมตองการไดหลากหลายชองทาง เชน อินเทอรเน็ต, ตัวแทนของโรงแรม, ใบปลิวโฆษณา เปนตน 

( X  = 4.42) รองลงมาคือ ลูกคาสามารถจองหองพักของโรงแรมไดหลายรูปแบบ (นอกเหนือจากเว็บไซด) เชน 

จองหองพักกับบริษัททัวร, งานนิทรรศการทองเที่ยวไทย และ Walk in เปนตน ( X  = 4.01) สวนขอที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ลูกคาสามารถจองหองพักไดจากเว็บไซดของบริษัททัวร ตัวแทน หรือเว็บไซตจองหองพัก 

( X  = 3.64) 
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   2.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก ( X  = 3.77) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ ทางโรงแรมมีสวนลด หรือบริการพิเศษมอบใหกับลูกคาปกติ ( X  = 3.80) รองลงมาคือ ทางโรงแรมมีระบบ

การสมัครสมาชิก ที่จะใหสิทธิพิเศษตาง ๆ กับ ผูเปนสมาชิก ( X  = 3.79) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
โรงแรมมีการใชชองทางการโฆษณาประชาสัมพันธที่หลากหลาย เชน อินเทอรเน็ต, นิตยสาร, หนังสือพิมพ, 

Email, SMS เปนตน ( X  = 3.71) 
  2.5 ดานบุคลากร (People) ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูในระดับมาก                    

( X  = 3.87) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ พนักงานโรงแรมแตงกายสุภาพ เรียบรอย 

และมีความสะอาด ( X  = 4.12) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานโรงแรมสามารถใหขอมูล

แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจไดอยางละเอียด และอธิบายไดอยางเขาใจ และเปนขอมูลที่ถูกตอง ( X  = 4.06) มี
ความพึงพอใจในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานสามารถนําเสนอรูปแบบบริการที่ทาง

โรงแรมมีไวเพื่อบริการไดอยางนาสนใจ ( X  = 3.44) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2.6 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ( X  = 3.72) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปายชื่อโรงแรมมีความ

ชัดเจน มองเห็นไดเดนชัด สะดวกตอการคนหา ( X  = 3.92) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ บริเวณ

ใกลเคียงโรงแรม มีสถานที่ทองเที่ยวที่ครบครัน ทําใหลูกคาสะดวกตอการเดินทางทองเที่ยว ( X  = 3.88) มี
ความพึงพอใจในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ เว็บไซตของโรงแรมมีการออกแบบท่ีสวยงาม สะดุด

ตา ( X  = 3.42) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  2.7 ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ลูกคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก ( X  = 4.00) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ ขั้นตอนการชําระเงินคาจองหองพักลวงหนา มีความสะดวก ปลอดภัยและนาเชื่อถือ ( X  = 4.11) รองลงมา

คือ ระยะเวลาในการจองหองพักลวงหนา และการยืนยันมีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ( X  = 4.09) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ กระบวนการใหบริการของโรงแรมตั้งแตการรับสง การ check in การใหบริการขณะเขา
พัก เชน Room Service, การทําความสะอาด และการ check out ฯลฯ ทําใหลูกคามีความสะดวกสบาย และ

ประทับใจ ( X  = 3.79) 
 3. ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก มีความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.78) เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา มีคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานความเปนรูปธรรม 

(Tangibility) ( X  = 3.98) รองลงมาคือ ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) ( X  = 3.95) สวนดานที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ความนาเชื่อถือ (Reliability) ( X  = 3.61) โดยสามารถสรุปผลในแตละดาน ไดดังนี้ 
  3.1 ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) มีคุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก               

( X  = 3.61) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงแรมมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถ

ใหบริการไดตรงตามวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร ( X  = 3.86) มีคุณภาพการบริการในระดับมาก 

รองลงมาคือ ระบบการจองหองพักและการรับชําระเงินของโรงแรมมีความถูกตองและนาเชื่อถือ ( X  = 3.75) มี
คุณภาพการบริการในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานโรงแรมมีความชํานาญและสามารถ

ใหบริการไดอยางถูกตองภายในคร้ังแรก ( X  = 3.35) มีคุณภาพการบริการในระดับปานกลาง 
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  3.2 ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) มีคุณภาพการบริการโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.63) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพการบริการในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานโรงแรมมีจํานวนเพียงพอ สามารถใหบริการลูกคาไดทั่วถึงและทันตามเวลาที่

ลูกคาตองการ ( X  = 3.73) รองลงมาคือ เมื่อไดรับการติดตอจากลูกคา พนักงานโรงแรมจะติดตอกลับอยาง

รวดเร็ว ( X  = 3.65) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานโรงแรมเต็มใจและพรอมใหบริการลูกคาอยาง

รวดเร็ว ( X  = 3.54) 
  3.3 ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) มีคุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X  = 3.95) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพการบริการในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ทางโรงแรมใหความสําคัญกับขอติชมและปญหาของลูกคา  และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว                   

( X  = 4.40) รองลงมาคือ พนักงานของโรงแรมสามารถส่ือสารกับลูกคาไดอยางถูกตองและชัดเจน                      

( X  = 3.99) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ โรงแรมอยูในเครือโรงแรมท่ีมีชื่อเสียง ( X  = 3.61) 
  3.4 ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) มีคุณภาพการบริการโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.73) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพการบริการในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

คาเฉล่ียมากที่สุด คือ พนักงานของโรงแรมใหความใสใจในความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล ( X  = 3.77) 

รองลงมาคือ โรงแรมแหงนี้แสดงใหลูกคาเห็นถึงการดูแลและหวงใยลูกคาเปนอยางดี  ( X  = 3.75) สวนขอที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร มีอัธยาศัยไมตรีตอลูกคา ( X  = 3.68) 
  3.5 ดานความเปนรูปธรรม (Tangibility) มีคุณภาพการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X  = 3.98) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพการบริการในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

โรงแรมมีบริการทําความสะอาดหองพักทุกวัน ( X  = 4.08) รองลงมาคือ พนักงานตอนรับสวนหนามีความ

พรอมและใหความชวยเหลือแขกอยางเต็มใจ ( X  = 4.01) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงแรมมีบริการ
และส่ิงอํานวยความสะดวกที่หลากหลาย เชน สระวายน้ํา หองอบไอน้ํา หองคอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย 

และอุปกรณออกกําลังกายอยางเพียงพอ ( X  = 3.83) 
 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว 
รีสอรท เขาหลัก ในภาพรวม โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .343 และยังพบวา อิทธิพลของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ สามารถพยากรณระดับคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขา
หลัก ในภาพรวม ไดรอยละ 11.80 สวนอีกรอยละ 88.20 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 
 เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) เปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่ (Place) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
(Physical Evidence) มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ในภาพรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไมมีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา             
ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) 
 6. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว 
รีสอรท เขาหลัก ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .227 
และยังพบวา อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สามารถพยากรณระดับคุณภาพการบริการ 
ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ไดรอยละ 
7.70 สวนอีกรอยละ 92.30 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 
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 เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑ (Product) และดานบุคลากร (People) มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รี
สอรท เขาหลัก ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว 
รีสอรท เขาหลัก ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .253 และยังพบวา 
อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สามารถพยากรณระดับคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็น
ทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ไดรอยละ 6.40 สวนอีกรอย
ละ 93.60 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 
 เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
บุคลากร (People) มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานการให
ความมั่นใจ (Assurance) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 8. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว 
รีสอรท เขาหลัก ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .426 
และยังพบวา อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สามารถพยากรณระดับคุณภาพการบริการ 
ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) ไดรอยละ 
18.10 สวนอีกรอยละ 81.90 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 
 เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) และดานบุคลากร (People) มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 9. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว 
รีสอรท เขาหลัก ดานความเปนรูปธรรม (Tangibility) โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .392 และยังพบวา 
อิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สามารถพยากรณระดับคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็น
ทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานความเปนรูปธรรม (Tangibility) ไดรอยละ 15.40 สวนอีกรอยละ 84.60 เกิด
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ 
 เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ (Significant) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่ (Place) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical 
Evidence) มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก ดานความเปนรูปธรรม 
(Tangibility) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบวา ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก มีความเห็น
เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.77) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ กระบวนการใหบริการ 

(Process) มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X  = 4.00) รองลงมาคือ ดานสถานท่ี (Place) มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก ( X  = 3.94) สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สดุ คือ ดานราคา (Price) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

( X  = 3.37) 
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 ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา เมื่อผูใชบริการไดรับบริการที่แทจริงแลวทําใหผูใชบริการพึง
พอใจในดานการตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยมีระดับการรับรูอยูในระดับมากท่ีสุด  แสดงใหเห็น
การใหบริการท่ีเกิดขึ้นตามการรับรูของผูใชบริการสิ่งที่สําคัญคือการใหบริการของพนักงานมากกวาความเปน
รูปธรรมของการบริการในดานตาง ๆ ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญพรนภัส แฟงสม (2556) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือภายในประเทศ ในเขตเมือง
พัทยาผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการชาวตางชาติ สวนใหญ มีความคิดเห็นตอความสําคัญของกลยุทธสวนประสม
การตลาดโดยรวมและรายดานทุกดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการขายดานพนักงาน/บุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยวิมล เมืองเกิด (2555) ไดทําการศึกษา กลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการ
แขงขันของโรงแรม 3 ดาว ในพัทยาจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นที่มีตอกล
ยุทธการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางมี ระดับความคิดเห็นที่ มีตอกลยุทธการแขงขัน จําแนก
ตามดานผูลงทุนหนาใหม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี เต็มดี (2553) ได
ทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการใน Boutique Hotel ของนักทองเที่ยวที่เขามาทองเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการใน Boutique Hotel ของนักทองเที่ยวที่เขามา
ทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ Boutique 
Hotel ในจังหวัดเชียงใหม เราสามารถ แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑหรือตัวโรงแรม (Product) 
ระดับการแปลผลโดยดูจากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก ดานการบริการ (Service) ระดับการ
แปลผลโดยดูจากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก ดานราคา (Price) ระดับการแปลผลโดยดูจาก
เกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก ดานทําเลที่ตั้ง (Place) ระดับการแปลผลโดยดูจากเกณฑวิเคราะห
คาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก ดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม (Facilities) ระดับการแปลผลโดยดู
จากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับปานกลาง และดานการบริหารจัดการโรงแรม (Management) 
ระดับการแปลผลโดยดูจากเกณฑวิเคราะหคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก มีความเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                  

( X  = 3.78) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ดานความเปนรูปธรรม (Tangibility) ( X  = 3.98) รองลงมาคือ ดานการใหความมั่นใจ 

(Assurance) ( X  = 3.95) สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ความนาเชื่อถือ (Reliability) ( X  = 3.61) 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา สรอยสิงห (2558) ไดทําการศึกษา ความคาดหวัง
และการรับรูตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และระดับการรับรูคุณภาพการบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ ทองคํานุช (2558) ไดทําการศึกษา ความตองการเลือกใช
โรงแรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการที่
มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของ นักทองเที่ยวชาว ไทยท่ีเขาพักโรงแรมท้ัง 4 แหงของอําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ จากการตอบแบบสอบถามผูที่เขาพักทั้งหมด ดานการ 
มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 3.90 การมีการออกแบบ ตกแตงโรงแรม
ไดอยางสวยงาม ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.72 ซ่ึงอยูในระดับมาก พนักงานมี ความรูความสามารถในการ
ใหบริการมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.66 อยูในระดับมาก ดานการรักษา ความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจ
อยูที่ 3.54 ซ่ึงถือวาอยูในระดับมาก และจํานวนหองพักที่ เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 3.42 ซึ่ง
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อยูในระดับมาก -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานราคา จากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาความพึงพอใจของ 
นักทองเท่ียวตอดานความเหมาะสมของราคาคาหองพักและความเหมาะสมของราคาอาหารและ เคร่ืองดื่มนั้น มี
คาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเทากันที่ 3.62 ระดับความพึงพอใจตอความ เหมาะสมของราคาตอคา
กิจกรรมอื่น ๆ อยูในระดับมากเชนกัน คือ 3.46 -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย จากการ
ตอบแบบสอบถาม พบวา ระดับ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานการจองหองพักโดยตรงกับ
โรงแรม มีระดับคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก รองลงมาคือการจองหองพักผานบริษัท ซ่ึงเปนบริษัทรับจองตาง ๆ โดย
ระดับความพึงพอใจ เฉล่ียอยูที่ 3.82 ซ่ึงอยูในระดับมาก และสุดทายคือ การจองหองพักผานระบบอินเทอรเน็ต 
ระดับความ พึงพอใจเฉล่ียอยูที่ 3.38 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานโปรโมชั่น จากการ
ตอบแบบสอบถามพบวา ระดับความพึงพอใจ ดานโปรโมชั่นที่สอดคลองกับราคา มีระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 รองลงมา คือความพึงพอใจตอการมีโปรโมชั่นรวมกับบริการเสริมอื่น โดยคาเฉลี่ยอยู
ที่ 3.42 ซ่ึงยังอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน บุญตอ. (2552) ไดทําการศึกษา ปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ โรงแรม เวสติน แกรนด สุขุมวิท ผลการวิจัยพบวา ลูกคามีความ
คิดเห็น ดานปจจัยคุณภาพการบริการดานส่ิงที่สัมผัสได ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการให
ความมั่นใจ ดานการเอาใจใส อยูในระดับดี มีความพึงพอใจ อยูในระดับพึงพอใจอยางมาก และมีความจงรักภักดี
ของลูกคา อยูในระดับมาก  
 3. จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ของ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ .343 และยังพบวา อิทธิพลของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการ สามารถพยากรณระดับคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท 
เขาหลัก ไดรอยละ 11.80 สวนอีกรอยละ 88.20 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ เม่ือพิจารณาคานัยสําคัญทาง
สถิติ (Significant) เปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ (Product) ดาน
ราคา (Price) ดานสถานที่ (Place) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) มีอิทธิพลตอ
คุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอรท เขาหลัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ จติกา คุมเรือน (2558) ไดทําการศึกษา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดและการเลือกใชบริการโรงแรม  4 ดาว ของ
นักทองเท่ียวชาวไทยในเขตเมืองพัทยา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ 
(7Ps) คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ภาพลักษณและการนําเสนอและดานกระบวนการใหบริการ สงผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของ
โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองพัทยา โดยโรงแรมมีระบบการบริหารเหมือนกันจะมีกระบวนการวางแผนการตลาด
เชิงกลยุทธที่คลายคลึงกันสําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา  (7Cs) ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ไดแก ปจจัยดาน
คุณคาท่ีจะไดรับ ดานความสะดวก ดานการติดตอสื่อสาร และดานความสบาย ในขณะที่ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานตนทุนดานการดูแลเอาใจใส และดานความสําเร็จในการตอบสนองความตองการของลูกคานั้นมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน บุญตอ. (2552) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจของผูใชบริการ โรงแรม เวสติน แกรนด สุขุมวิท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดาน
คุณภาพการบริการ ดานสิ่งที่สัมผัสได ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานการใหความมั่นใจ และดาน
การเอาใจใส โดยรวมมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของลูกคาที่เขาพักที่โรงแรม เวสติน แก
รนด สุขุมวิท และความพึงพอใจของลูกคาที่เขาพักที่โรงแรม เวสติน แกรนด สุขุมวิท มีความสัมพันธกับความ
จงรักภักดี ในระดับคอนขางสูง ในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ รสสุคนธ แซเฮีย (2558) ได
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ทําการศึกษา ปจจัยพฤติกรรมการใชบริการโรงแรม คุณภาพการบริการ สวนผสมการตลาดบริการ และคุณคา
ตราสินคาที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติที่ใชบริการโรงแรมระดับหาดาวแหงหนึ่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการดานระยะเวลาในการ
เขาพักของลูกคาที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติที่ใชบริการโรงแรมระดับหาดาวแหง
หนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขณะท่ีปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการดานความถ่ีในการเขาพักและ
วัตถุประสงคของการเขาพักของลูกคาที่แตกตางกัน ไมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติในการใช
บริการโรงแรมระดับหาดาวแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ปจจัยดานความเปนรูปธรรมสงผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติในการใชบริการโรงแรมระดับหาดาวแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยทํานายความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติชาวตางชาติที่ใชบริการโรงแรมระดับหาดาวแหงหนึ่ งในจังหวัด
กรุงเทพมหานครไดรอยละ 43.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ 
ปจจัยดานคุณคาของตราสินคา ปจจัยสวนผสมการตลาดบริการ ไมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติ
ในการใชบริการโรงแรมระดับหาดาวแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 1. โรงแรมควรใหความสําคัญเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมใหมีคุณภาพดี มีความ
หลากหลาย เพ่ือใหลูกคาเลือกตามความพึงพอใจ 
 2. โรงแรมควรปรับราคาใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพหองพัก และคุณภาพการใหบริการของ
พนักงาน เพื่อใหผูบริโภคมีความรูสึกคุมคากับคาใชจายที่ตองเสียไปในการเขาพัก 
 3. โรงแรมควรมีการเพิ่มชองทางการขายหองพัก และการจองหองพักใหหลากหลายชองทาง เชน เว็บ
ไซดของบริษัททัวร ตัวแทน หรือเว็บไซตจองหองพัก เพื่อทําใหการโตตอบระหวางลูกคากับโรงแรม เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายดานการโฆษณาดวย 

 4. โรงแรมควรทําการโฆษณาประชาสัมพันธใหหลากหลาย เชน อินเทอรเน็ต, นิตยสาร, หนังสือพิมพ, 

Email, SMS เปนตน 
 5. โรงแรมควรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถนําเสนอรูปแบบ
บริการท่ีทางโรงแรมมีไวเพ่ือบริการไดอยางนาสนใจ รวมทั้งควรมีการกระตุนพนักงานบริการ มีความ
กระตือรือรน ใสใจในงานบริการใหไดรับสวนแบงจากการบริการ เชน Trip, คาขยัน และกระตุนใหพนักงานขาย
แตละคนสรางยอดขายหองพัก เพื่อมีผลตอการพิจารณาข้ึนเงินเดือน และพิจารณาการใหคานายหนา 
(Commission) ตามความสามารถของแตละบุคคล 
 6. โรงแรม ควรจัดสถานที่ใหมีความสะอาดอยูเสมอ โดยการฝกอบรมพนักงานใหรับรูคุณคางานบริการ
ที่แทจริงตองมา จากจิตใจที่รักงานบริการเพื่อใหพนักงานรูสึกตั้งใจและอยากทํางานใหกับทางโรงแรม ให
ความสําคัญกับการจัดการสถานท่ีใหสอดคลองกับความคาดหวังลูกคา 
  7. โรงแรมควรใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการของโรงแรมตั้งแตการรับสง การ check in การ
ใหบริการขณะเขาพัก เชน Room Service, การทําความสะอาด และการ check out ฯลฯ ทําใหลูกคามีความ
สะดวกสบาย และประทับใจ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาในลักษณะเดียวกัน โดยทําการเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่น ๆ ในเขตจังหวัดใกลเคียง 
 2. ควรศึกษาเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการบริการ ของโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รี
สอรท เขาหลัก 
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 3. ควรศึกษา จุดแข็ง จุดออน ของโรงแรม เพ่ือคาดการณวาผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทิศทางใด เพื่อสามารถปรับกลยุทธในการบริหารใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจากผลการวิจัย
มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง ดานความพึงพอใจของลูกคากับความจงรักภักดี ซ่ึงเมื่อมีการศึกษาถึง จุด
แข็ง จุดออน ของคูแขงจะทําใหรับรูถึงขอดี ขอเสียของโรงแรม เพ่ือนามาพัฒนาและปรับปรุงบริการในอนาคต  
 4. ควรมีการศึกษาความตองการของลูกคาที่มีลักษณะการเขาพักที่แตกตางกัน เพ่ือใหทราบถึงความ
ตองการท่ีแทจริงของลูกคาและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง  สงผลใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจสูงสุดในการเขาพักที่โรงแรมฯ โดยการ Focus Group ทุกกลุมลูกคา เชน ลูกคากลุมที่มาทําธุรกิจ 
หรือลูกคากลุมที่มาทองเที่ยว เปนตน  
 5. ควรศึกษาถึงศักยภาพการใหบริการในดานอื่น ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น อาจเปนการบริการแบบใหมหรือ
การรวมกันของโรงแรม เพื่อใหมีบริการที่แปลกใหมมากยิ่งข้ึนเนื่องจากปจจุบันมีความรวมมือตาง ๆ มากมาย
จากหลากหลายสมาคมหรือหนวยงานของรัฐบาล ท่ีเปนการสงเสริมดานการทองเที่ยวไทยใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลที่สูงสุด 
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ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย  อําเภอกันทรารมย 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
Efficiency on the IncomeTax Collection of Buanoi Subdistrict Administrict 
Organization Kanthararom District Sisaket Province 
 
ผูวิจัย สุพิศ  วงคประเทศ 

สาขาวชิาการเงินและบัญชี สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสนุทร  

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สถาบนัการศึกษา มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย 

จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัว
นอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่มาใชบริการ
ชําระภาษีอาศัยในเขต องคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน 5,013 คน 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) กําหนด
ขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 370 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบแจะจง เครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก แจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน คา t-test , F - test 

ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอ
กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยไดแก ดานนโยบายการบริหาร อยูในระดับมาก ดานนิติธรรม อยูในระดับมาก ดานการใหบริการ ดานความ
โปรงใส อยูในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ  ดานนโยบายการบริหาร ความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได แตกตางกัน จําแนกอายุตางกัน ดานการใหบริการ ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได แตกตางกัน จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน ดานนิติธรรม ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได แตกตางกัน จําแนกตามอายุตางกัน ดานความโปรงใส ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได แตกตางกัน จําแนกตามอายุตางกัน และระดับการศึกษาตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การจัดเก็บภาษีรายได 
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Abstract 

Research the Efficiency on the Tax Collection of Buanoi Subdistrict Administrict 
Organization Kanthararom District Sisaket. Purpose To study And compare the Efficiency on 
the Tax Collection of Buanoi Subdistrict Administrict Organization Kanthararom District 
Sisaket. The population in this study. People who that to live in the payment of taxes. Bua 
Noi Subdistrict Doon district Province of 5,013 people. The size of the sample by using a 
formula of Taro Yamane sample. The sample consisted of 370 sample and research methods 
said. The instrument was a questionnaire collected data were statistically analyzed using 
frequency, percentage, average, standard deviation. Test and the t-test, F - test. 

The study found that the Efficiency on the Tax Collection of Buanoi Subdistrict 
Administrict Organization Kanthararom District Sisaket. The overall level the average 
order from the most to the least. Policy Management The rule of that is at the very high 
level. Provider Of transparency Is moderate . The analysis compares the performance of the 
tax revenue of the Tambon Administrative Bua Noi. Doon district Sisaket by gender, age, 
education. Monthly income level showed that the Efficiency on the Tax Collection of 
Buanoi Subdistrict Administrict Organization Kanthararom District Sisaket. The policies.
Opinions on the storage efficiency income groups were age, providing services. Opinions 
on the storage efficiency income groups by income difference, the rule of law, the opinion 
on the storage efficiency of income. Different classified by age, the transparency. Opinions 
on the storage efficiency income groups were classified according to different age and 
education level are different. The significant 05.

Keywords : Efficiency , Tax Collection,
 

บทนํา 
องคการบริหารสวนตําบลหรือเรียกชื่อยอวา "องคการบริหารสวนตําบล" เปนหนวยงานทองถิ่นที่ไดจัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เพ่ือกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นให
ราษฎรมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่นของตนเอง ในประเทศไทยไดจัดตั้ง องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 6,746 
แหง (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543) มีการแบงชั้นขององคการบริหารสวนตําบลเปน 5 ชั้น คือ ชั้น 1 มีรายได 
20 ลานบาทขึ้นไป ชั้น 2 มีรายได 12-20 ลานบาท ชั้น 3 มีรายได 6-12 ลานบาท ชั้น 4 มีรายได 3-6 ลานบาท ชั้น 
5 มีรายไดไมเกิน 3 ลานบาท 

องคการบริหารสวนตําบลถือเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา 4 (3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงเห็นวารายได องคการบริหารสวน
ตําบล เปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากการกระจายอํานาจสูทองถิ่นจะเปนรูปธรรมได ทองถ่ินตองมีการเ งินที่ดี มีอิสระ มี
ความสามารถการบริหารการคลังไดดวยตนเอง ดวยเงินรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับไมตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน องคการบริหารสวนตําบลสามารถใชเงินรายไดนั้นพัฒนาความเจริญรุงเรืองภายในองคการบริหาร
สวนตําบลไดเพียงแตสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลออก
ขอบังคับรายจายออกใชบังคับเทานั้น แตองคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานทองถ่ินที่เพิ่งจัดตั้งถาหากไดรับ
ทราบการปฏิบัติอยางถูกตองแตเริ่มแรกจะเปนการชวยลดการกระทําผิดทั้งเจตนาหรือไมเจตนา ตลอดจนการปอง
ปรามการทุจริตอันเกิดจากการขาดความรู ความชํานาญ และขาดประสบการณ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึง
คาดหวังการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลเปนรูปธรรมโดยจัดทํามาตรการการจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลขึ้น เพ่ือเปนแนวทางใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลถือปฏิบัติ ใหผูรับผิดชอบกํากับ
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งานองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการในสวนที่เก่ียวของและผูตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
ศึกษาประกอบการวางแนวการตรวจสอบ (Audit Program) หรือกําหนดเปนเกณฑชี้วัด (Criteria) ความมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได ตลอดจนอาจใชทํารายการตรวจเช็ค (Check list) เพ่ือดูความครบถวน 
ถูกตองของการจัดเก็บไดมาตรการการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัดทําขึ้นโดยใชเนื้อหาสาระ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย คูมือการปฏิบัติงานดานการคลังการเงินและการบัญชีของ 
องคการบริหารสวนตําบลและหลักการควบคุมภายในของ COSO (the Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission) ซ่ึงมีองคประกอบการควบคุมภายใน 5 เร่ือง คือ เรื่องสิ่งแวดลอม
ของการควบคุม (Control Environment) ไดกําหนดใหผูบริหารตองใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน 
เร่ืองการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ไดกําหนดยึดความโปรงใส ทุกขั้นตอนการจัดเก็บรายไดสามารถ
ตรวจสอบได เร่ืองกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ไดกําหนดใหตรวจสอบ การสอบทาน การอนุมัติการ
ทํางานระหวางกัน เร่ืองขอมูลขาวสารและการสื่อสารในองคการ (Communication) ไดกําหนดการทําหนังสือแจง 
การรายงาน ฯลฯโดยระบุผูที่มีหนาที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน และ เรื่องการติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation) ไดกําหนดการติดตามประเมินผลทุกกระบวนการจัดเก็บรายไดอยางสม่ํา เสมอ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินจึงหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคกรอิสระ 
สถาบันการศึกษาและผูที่เก่ียวของจะไดนําไปใชในสวนที่เก่ียวของตอไป  

การจัดเก็บภาษีอากรเปนรายไดหลักของเงินงบประมาณ มีความสําคัญอยาง ย่ิงตอการนําไปดําเนินการ
พัฒนาสวนตาง ๆ ในพื้นที่ไมวาจะเปนการพัฒนาคน พัฒนาสังคม หรือพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งเกิดความสะดวกสบาย แตการที่จะพัฒนาเชนนี้ไดนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีรายไดพอเพียงมาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงรายไดจากการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ถือเปนแหลงที่มาของรายไดที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษีใหมีประสิทธิภาพซึ่งประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีนั้น จะเกิดขึ้นไดจะตองประกอบไปดวยปจจัยดานตาง ๆ 
เพื่อใหการจัดเก็บภาษีตรงตามเปาหมายใหมากที่สุด (เกษฎา เสมอใจ, 2552 : 1) 

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีใหเปนไปตาม
เปาหมายและคลอบคลุมทุกพื้นที่ ซ่ึงจะตองประกอบไปดวยปจจัยหลาย ๆ ดานที่จะสงผลใหการจัดเก็บภาษีใหมี
ประสิทธิภาพได เชน ปจจัยดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีวามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของทองถ่ินแตะละพ้ืนที่มากนอยเพียงใดบทลงโทษผูหลีกเลี่ยงภาษีไมไดรับการปรับปรุงแกไขทําใหเกิดชองวางที่ผูมี
หนาท่ีชําระภาษีจะสามารถเลี่ยงภาษีได ฐานภาษีและอัตราภาษีบางอยางไมครอบคลุม มีลักษณะตายตัวไมสามารถ
ปรับใหสอดคลอง กับสถานการณได อีกทั้งภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเองมีจํานวนนอย รวมทั้งรายไดจากคาธรรมเนียม
ตาง ๆ เก็บไดเพียงบางประเภท และอีกปจจัยหนึ่งคือ การบริหารงานจัดเก็บภาษีวิ ธีการจัดเก็บภาษีไมไดรับการ
พัฒนา บุคลากรขาดความรูความเขาใจในข้ันตอนวิธีการจัดเก็บภาษีการประเมินภาษีไมเปนธรรม เอื้อประโยชน
ใหกับคนใดคนหนึ่ง ทําใหภาษีที่จะจัดเก็บรั่วไหล และไมสามารถเก็บภาษีอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยได 

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
ภาษีรายได โดยทําการศึกษาวา มีปจจัยทางการจัดการใดบางที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการดําเนินงานให
สอดคลองกับทิศทางของรัฐบาลที่ใหความสําคัญในดานความเปนอิสระและหลักการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีความพรอมในดานบุคลากรและงบประมาณ ทั้งนี้เพราะวาเปนองคกรท่ีจะอยูใกลชิดกับ
ประชาชน หากมีการนําหลักการจัดการมาประยุกตใชกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีในองคกร จะสามารถพัฒนา
และแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบวันอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ไดอยางมีศักยภาพ และ
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สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชสําหรับการบริหารองคกรและนําไปใชบริหารองคกรที่เกี่ยวของในการนําขอมูลไปใชใน
การพัฒนาทองถิ่นใหเข็มแข็งตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย 

จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอ

กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน  
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
4.  

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
รายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

1. ดานนโยบายการบริหาร 

2. ดานการใหบริการ 

3. ดานนิติธรรม 

4. ดานความโปรงใส 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2.  อายุ 
3.  การศึกษา 
4.  รายไดตอเดือน 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย 

จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey 
Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย  
4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ีมาใชบริการชําระภาษีอาศัยในเขต องคการบริหารสวนตําบล

บัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,013 คน (ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบล  
บัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ) 

กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการชําระภาษีอาศัยในเขต องคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการโดยใชสูตรการคํานวณของ             
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) โดยวิธีแบบแจะจง จํานวน 370 คน 

1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรยามาเน (Yamane) ดังนี้ 
 
      n =         N 

 1 + N (e)2 
 
     โดยที่ n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       N  =  ขนาดของกลุมประชากร 
       e  =  คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ซึ่งในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  
           ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ท่ีระดับคา 
           ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
       N  =  ขนาดของกลุมประชากร 
     แทนคาในสูตร  
       n  =  5,013 

  1 + 5,013 (0.05)2 
         =  370 คน 
 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัด ศรีสะเกษ ซ่ึงแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายไดตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัว
นอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale เปนมาตรวัด ลักษณะ
ของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพมากที่สุด มีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 
4 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพมาก  มีน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 
3 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพปานกลาง  มีน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 
2 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพนอย  มีน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 
1 หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพนอยที่สุด มีน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางแบงระดับ ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ออกเปน 5 ระดับ
คือ  

 4.50 - 5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดระดับมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดระดับมาก 
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดระดับนอย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดระดับนอยที่สุด 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับหนวยงานในเร่ืองตาง ๆ 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ

คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 

6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคา Cronbach เทากับ .97 

5. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอท่ีอาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เก็บรวบรวมขอมูล สอบถามที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยาง  
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและการใชคาสถิติในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อไดรับขอมูลการตอบแบบสอบถามจาก

ประชากรกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน มาลงรหัส
ขอมูลแลววิเคราะหผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้ 

ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. คารอยละ เพ่ือวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ของประชาชนใชบริการในการชําระภาษีขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
3. คา t-test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ท่ีมีตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
4. คา F-Test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ประชาชนกลุมตัวอยางขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดย

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 51.89 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 178 คน คิดเปนรอย
ละ 48.11 มีอายุระหวาง 25-35 ป จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 39.46 รองลงมา อายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 
132 คน คิดเปนรอยละ 35.68 อายุระหวาง 46-55 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.54 ระดับการศึกษา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 49.19 รองลงมาปริญญาตรี จํานวน 108 คน คิดเปนรอย
ละ 29.19 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 17.03 รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท 
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 40.81 รองลงมารายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเปน
รอยละ 37.03 รายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 17.30 ตามลําดับ 

2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรี
สะเกษ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดาน
นโยบายการบริหาร อยูในระดับมาก ดานนิติธรรม อยูในระดับมาก ดานการใหบริการ ดานความโปรงใส อยูใน
ระดับปานกลาง  
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2.1 ดานนโยบายการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก การจัดเอกสารท่ีเกี่ยวของไวอยาง
เปนระบบ ตรงตามขอเท็จจริงเพื่อที่ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถตรวจสอบ อยูในระดับมาก ลําดับรองลงมา 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกี่ยวกับดานการจัดเก็บภาษีรายได อยูในระดับมาก 
และลําดับที่นอยที่สุด ดานการจัดเก็บภาษีมีการกําหนดวิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค  หรือ
เปาหมายตามนโยบายการบริหารที่ตั้งไว อยูในระดับปานกลาง  

2.2 ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีบริการเปดเผยขอมูลใหเปนที่รับรูโดยทั่ว
กันในชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวไดงาย อยูใน
ระดับมาก ลําดับรองลงมา มีเจาหนาที่คอยใหบริการชวงเที่ยง นอกเวลาและลวงเวลา อยูในระดับมาก และลําดับที่
นอยที่สุด มีการจัดบุคลากร การแบงแผนกงานหรือการจัดโครงสรางองคกร และการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ในการ
ใหบริการเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง  

2.3 ดานนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีการจัดทําระเบียบขอบังคับเปนแนวทางให
ปฏิบัติสืบทอดกันตอไป อยูในระดับมาก ลําดับรองลงมา มีการตรากฎหมายกฎขอบังคับตาง ๆ ดานการจัดเก็บภาษี
รายได อยูในระดับมาก และลําดับที่นอยที่สุด การบริหารงานดานการจัดเก็บภาษีรายไดโดยยึดหลักความเปนธรรม
และเปนที่ยอมรับ อยูในระดับปานกลาง  

2.4 ดานความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก เสริมสรางและสนับสนุนใหเกิด
บรรยากาศแหงความโปรงใส อยูในระดับมาก ลําดับรองลงมา การสรางความโปรงใสในการบริหารงานของดานการ
จัดเก็บภาษี อยูในระดับมาก และลําดับที่นอยที่สุด ผูนําองคกรใดมีพฤติกรรมหรือแนวโนมที่สอไปในทางทุจริต อยู
ในระดับปานกลาง  

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

3.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัว
นอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม อายุตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

3.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอ

กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ นํามาอภิปราย ดังนี้ 
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะ

เกษ โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงตางกับผลงานวิจัยของ ญาณิศา ปะตุกา (2554 : บทคัดยอ) แนวทางเสริมสราง
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาล ตําบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
กลุมตัวอยางคือประชาชนท่ีมาใชบริการงานจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองหาน เคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทองถิ่นภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก คือ
ดานการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ดานความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับภาษีทองถิ่นและดานการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ตามลําดับ 

ดานนโยบายการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก การจัดเอกสารที่เกี่ยวของไวอยางเปนระบบ ตรง
ตามขอเท็จจริงเพ่ือที่ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถตรวจสอบ อยูในระดับมาก ลําดับรองลงมา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เกี่ยวกับดานการจัดเก็บภาษีรายได และดานการจัดเก็บภาษีมีการกําหนด
วิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายตามนโยบายการบริหารที่ตั้งไว อยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดลองกับผลงานของกิตติพงษ พิพิธกุล (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินของเทศบาลตําบลในกลุมจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา 1. 
เทศบาลตําบลมีความพยายามในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษีเทากับ 1.15 เทศบาลตําบลที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีสงูสุด คือเทศบาลตําบลในจังหวัด
กาฬสินธุ มีคาความพยายามเทากับ 1.20 รองลงมาคือเทศบาลตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด เทศบาลตําบลในจังหวัด
ขอนแกน และเทศบาลตําบลในจังหวัดมหาสารคาม มีคาความพยายามเทากับ 1.16, 1.13 และ 1.11 ตามลําดับ 

ดานการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีบริการเปดเผยขอมูลใหเปนที่รับรูโดยทั่วกันในชองทาง
การสื่อสารท่ีหลากหลาย และผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวไดงาย  และมีเจาหนาที่คอย
ใหบริการชวงเที่ยง นอกเวลาและลวงเวลา ในสวนมีการจัดบุคลากร การแบงแผนกงานหรือการจัดโครงสรางองคกร 
และการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ในการใหบริการเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
พรศิริ มั่นปาน (2550 : 127 - 137) ไดประเมินระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแมสอด จังหวัดตาก จาก
การศึกษาพบวา ผลการประเมินปจจัยเบื้องตนที่สนับสนุนตอการจัดเก็บภาษี พบวา ดานที่เหมาะสมไดแก พนักงาน
เทศบาล ขอมูลภาษี วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลการประเมิน
กระบวนการจัดเก็บภาษี พบวาดานที่เหมาะสม ไดแก ขั้นเตรียมการจัดเก็บภาษี และขั้นจัดเก็บภาษีและผลการ
ประเมินผลผลิตของการจัดเก็บภาษี พบวาการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ประเภท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 

ดานนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีการจัดทําระเบียบขอบังคับเปนแนวทางใหปฏิบัติสืบทอด
กันตอไป และมีการตรากฎหมายกฎขอบังคับตาง ๆ ดานการจัดเก็บภาษีรายได อยูในระดับมาก และทางองคการ
บริหารสวนตําบลมีการบริหารงานดานการจัดเก็บภาษีรายไดโดยยึดหลักความเปนธรรมและเปนที่ยอมรับ อยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของอนงคนาฏ แกวไพฑูรย (2554 : บทคัดยอ) การวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝายทะเบียนที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝายทะเบียนที่วาการ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ดานความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก เสริมสรางและสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหง
ความโปรงใส และการสรางความโปรงใสในการบริหารงานของดานการจัดเก็บภาษี และผูนําองคกรใดมีพฤติกรรม
หรือแนวโนมที่สอไปในทางทุจริต อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับผลงานวิจัยของกิตติพงษ พิพิธกุล (2550 
: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตําบลในกลุมจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา เทศบาลตําบลมีความพยายามในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินโดยรวมอยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวนอย 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ตามเพศตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อายุตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ระดับการศึกษาตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายไดตอเดือนตางกัน โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงคนาฏ แกวไพฑูรย (2554 : บทคัดยอ) การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝายทะเบียนที่วาการอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลแลว พบวาบุคคลที่มีเพศและระดับ
การศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหการบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับ 
อายุและอาชีพ มีความพึงพอใจไมแตกตาง 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ดานนโยบายการบริหาร ควรมีการกําหนดวิธีการดําเนินการดานการจัดเก็บภาษีเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค หรือเปาหมายตามนโยบายการบริหารที่ตั้งไว  
2. ดานการใหบริการ ควรมีการจัดบุคลากร การแบงแผนกงานหรือการจัดโครงสรางองคกร และการ

จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ในการใหบริการประชาชน  
3. ดานนิติธรรม ควรจัดใหมีการบริหารงานดานการจัดเก็บภาษีรายไดโดยยึดหลักความเปนธรรมและเปน

ที่ยอมรับของประชาชน 
4. ดานความโปรงใส ผูนําขององคกรควรมีพฤติกรรมโดยยึดหลักความเปนธรรมและเปนที่ยอมรับของ

ประชาชน และไมมีแนวโนมที่สอไปในทางทุจริต 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. องคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะทําการวิจัยในเร่ืองประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดตามการ

บริหารงานดานการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล เพราะการทําวิจัยครั้งนี้ ไดทําการวิจัยโดยการสง
แบบสอบถามกับประชากรกลุมตัวอยางเทานัน้ ยังไมไดเจาะลึกไปยังพื้นที่ตาง ๆ ในแตละจังหวัดที่อยูหางไกล ซึ่งผล
ของการวิจัยอาจจะไมไดคําตอบเหมือนกับวิจัยในครั้งนี้  

2. องคการบริหารสวนตําบล จึงควรอยางยิ่งที่จะทําการวิจัยในประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลที่ตางกัน โดยนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใชในการปรับปรุง พัฒนาระบบ เพื่อใหเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดเก็บภาษีตอไป 
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ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ 
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ผูวิจัย   อนุพันธ  ประจํา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรี

สะเกษ ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางที่กําหนดขนาดโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน ( Taro 
Yamane,1973 : 125) จํานวน 351 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอ มูล 
ไดแก เชิงปริมาณ คือการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน คา t-test คา F-Test ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท้ัง 8 ดาน ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 1) ดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วัดผลไดเปนรูปธรรมในการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน และมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีการ
วางแผนการจัดหา/พัฒนา การจัดหา อุปกรณขององคกรอยางตอเนื่อง จัดทําโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและ
สงเสริมสุขภาพจิตที่ดี ใชหลักการแหงความปลอดภัยในการจัดอุปกรณเคร่ืองมือในกา รทํางานตองสราง
สภาพแวดลอมของการทํางานใหเกิดความปลอดภัย 3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล เปดโอกาสใหไดรับ
การฝกอบรมเพ่ิมความรู องคกรมีการสงเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ และจัด
งบประมาณสําหรับการพัฒนาความรูในการฝกอบรมใหกับบุคลากร การสงเสริมและสนับสนุนใหนําความคิดใหมมา
ใชในการพัฒนางานอยูเสมอ 4) ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน สงเสริม สนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรได
สอบแขงขันในตําแหนงที่สูงข้ึน และสงเสริมผูที่มีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน การได
รับคําชมเชย กําลังใจหรือรางวัล จัดทําโครงการเชิดชูเกียรติหรือกิจกรรมสําหรับยกยองคนดีภายในหนวยงาน 5) 
ดานบูรณาการทางสังคม การใหคําปรึกษาจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายขององคการ ใหคําปรึกษา
และแนะนําการปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหาอยางเต็มใจ สรางกิจกรรมในการพัฒนาองคกร เพื่อใหเกิดการทํางานเปน
ทีม ระบบการส่ือสารจะตองมีการส่ือสารที่เขาใจตรงกันอยางรวดเร็วและราบร่ืน ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีจิตอาสา 
ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานซ่ึงกันและกัน มีทัศนคติที่ดี มีความรู ความสามารถ โดยพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ 6) ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานไมใชระบบอุปถัมภ 
และคํานึงเสมอวาหญิงและชายมีความเทาเทียมกันในสังคม มีความเสมอภาคในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและ
โอกาสอยางเทาเทียมกัน การมอบหมายและส่ังงานตองตรวจสอบ กํากับ ติดตามดวย การยอมรับฟงความคิดเห็น
เพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ 7) ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน การทํางานนอกเวลาราชการไม
สงผลกระทบตอเวลาของครอบครัว กระจายงานและแบงงานใหทําอยางเทาเทียมกันไมมากไมนอยจนเกินไป การ
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สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 8) ดานการปฏิบัติงานในสังคม การมี
บทบาทการปฏิบัติงานในสังคมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ จัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางสม่ําเสมอโดยให
บุคลากรแตละคนมีบทบาทหนาที่และมีสวนรวมในกิจกรรม จัดใหมีการทํางานแบบบูรณาการระหวางองคกร
แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดซึ่งกันและกันระหวางบุคคลทุกระดับทุกหนวยงาน การมีสวนรวมในการลงพื้นที่ดูแลทุกข
สุขของประชาชนอยางทั่วถึงรวมกับหนวยงานของตนอยางสม่ําเสมอ 

 
 คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต , การทํางานของบุคลากร 

 
Abstract 

Research on factors affecting quality of life of personnel working in the office of 
public health, Sisaket Province. purpose To study and compare the factors that affect the 
quality of working life of staff in the Office of Public Health, Sisaket. The population in 
this research, including personnel of the agencies under the Office of Health, Sisaket. 2,869 
people in the province of sample size is determined by the formula of Taro Yamane (1973: 
125) on 351 people. And sampling was stratified according to research by the district in 
Sisaket province. The instrument was a questionnaire compiled .Statistical data were 
analyzed using qualitative data analysis. The descriptive data on the presence of together to 
seek or give which the findings of quantitative data is analyzed statistically using 
percentage, mean and standard deviation. To test the hypothesis, the t-test the F-Test.  

The study indicated that Factors affecting the quality of working life of staff in the 
Office of Public Health, Sisaket. The overall level of 8 the results of qualitative analysis 1) 
the remuneration that is fair and reasonable. Evaluating the performance clear. A concrete 
measure for determining the salary promotion. And will pay compensation in accordance 
with the performance of personnel. Promotional following the philosophy of sufficiency 
economy, 2) environmental hygiene and safety. Planning, procurement / sourcing and 
development of the organization continued. A project to promote physical health and good 
mental health. The use of safety equipment in the work to create an environment of work 
safety, 3) improving the abilities of individuals. The opportunity to receive training to 
increase their knowledge. Organizations are encouraged to study personnel in the country 
and abroad. And funding for the development of knowledge in training to personnel. 
Promoted and encouraged to bring new ideas into the development work is always 4) and 
steady progress in the promotion and support personnel have the opportunity to compete in 
the higher position. And encourage those with the right qualifications to change jobs. The 
praise Encouragement or reward Project honor or praise for good people within the agency 
5) social integration. Counseling will help practitioners meet the goals of the organization. 
Counseling and practical advice when problems willingly. Building activities in the 
Corporate Development To work as a team. Communications systems need to communicate 
that understanding quickly and smoothly. Adhering to the discipline, volunteerism, 
cooperation and mutual assistance in the operation. Good knowledge and self-development 
ability by regularly 6) regulations on the practice. The moral principles of management, not 
patronage. And always take into account that women and men are equal in society. Are 
equal in rights, responsibilities and opportunities equally. Commissioning and operation 
must be checked by monitoring the feedback to staff pride 7) the balance between life and 
work. Working outside office hours do not affect family time. Spread and share the work 
equally, do not much not too little. The morale of the workers incentives to perform 8) 
operational aspects of society. The role of performance in the title role. Social events 
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regularly by personnel each have a role and participate in activities. Provide for functional 
integration between enterprise exchange ideas with each other during the party at all levels 
in all departments. 

Keyword : Quality of life , Working personnel

บทนํา 
จากสภาพปจจุบัน สังคมไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจึง

เปนเหตุใหวิถีชีวิตของคนไทยตองเปลี่ยนไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทําใหการดํารงชีวิตของบุคคลไดรับ
ผลกระทบในดานบทบาทหนาท่ีและคุณภาพชีวิตการทํางานมากข้ึน การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน
เปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาองคกร ซึ่งถือวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสําคัญอยางยิ่งในองคกร และเปนปจจัยที่
สําคัญ ที่จะทําใหองคกรประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนั้นการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ มี
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีด ีจะสงผลตอการปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผลแกองคกรตอไป หากบุคลากร
ไมมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี จะทําใหบุคคลเหลานั้นขาดความกระตือรือรนในการทํางาน ทําใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอองคกรได (นิตยา เมฆศรีพงษ, 2550 : 1) บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ดี สามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีความ กระตือรือรน กอใหเกิดความคิดริเริ่มและสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ มาพัฒนางานในองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจ
ที่จะสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการตอไป มีความสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหมีศักยภาพภายใตนโยบายการปฏิรูประบบราชการได โดยใชความรูความสามารถของตนเองในการทํางานอยางมี
เปาหมาย มองเห็นผลสําเร็จที่เกิดจากการทํางานของตน และขององคกรเปนหลัก ซึ่งเปนการยกระดับคุณภาพของ
ตนเองใหดีขึ้น การบริหารงานบุคคลของสํานักงานสาธารณสุขจังศรีสะเกษ เปนบทบาทที่สําคัญในการพัฒนา
บุคลากรใหเปนผูมีศักยภาพ และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดี มีความตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีในความรับผิดชอบของตนเองใหเต็มความสามารถ สภาพแวดลอมการทํางานก็เปนสวนหนึ่งที่มีผลตอ 
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพจิต เชน ขาดความ
ปลอดภัย ขาดความสะดวกสบาย การติดตอสื่อสารไมสะดวกยอมสงผลใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ซึ่งเปน
เร่ืองไมพึงปรารถนา การสรางคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีนั้น มิใชเรื่องที่ยากจนเกินความสามารถ หากแตเปนเรื่อง
ความพรอมของบุคคลสองฝาย คือ ฝายองคกรหรือนายจาง และฝายพนักงานหรือลูกจาง ที่พรอมจะหันหนาเขาหา
กัน เพื่อคิดหาแนวทางที่จะนําไปสูเปาหมายขององคกร โดยทั้งสองฝายตางมีความพึงพอใจดวยกัน บุคลากร
สาธารณสุขนับวาเปนทรัพยากรบคุคลที่สําคัญและมีคายิ่งในการทํางานดานการพัฒนาสขุภาพอนามัยของประชาชน
ใหบรรลุสุขภาพดีถวนหนา ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขใหเปนผูมี
ความรูความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมและจิตใจท่ีมุงบริการประชาชนและพัฒนาชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรสาธารณสุขใหดีขึ้น ตองมีการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหอยูในระดับที่ดี 

จากที่กลาวมา ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในทุกระดับ และผูวิจัยเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผน
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดานสาธารณสุขตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข       

จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดศรีสะเกษ 
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ ที่แตกตางกัน 
2. บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ ที่แตกตางกัน 
3. บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่แตกตางกัน 
4. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่แตกตางกัน 
5. บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่แตกตางกัน 
6. บุคลากรที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่แตกตางกัน 
7. บุคลากรที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่แตกตางกัน

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. ตําแหนงงาน 

6. ประสบการณทํางาน 

7. รายไดตอเดือน 

ปจจัยท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

1. คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  

2. ส่ิงแวดลอมที่ถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั  

3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล  

4. ความกาวหนาและมัน่คงในงาน  

5. บูรณาการทางสังคม  

6. ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน  

7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  

8. การปฏิบัติงานในสังคม  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ผลคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสงักัด

สํานักงานสาธารณสขจังหวัดศรีสะเกษ
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรี

สะเกษ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในองคประกอบ 8 ดาน ไดแก (1) คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม (adequate 
and fair compensation) (2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment) (3) 
การพัฒนาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) (4) ความกาวหนาและม่ันคงในงาน 
(growth and security) (5) บูรณาการทางสังคม (social integration) (6) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
(constitutionalism) (7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (total life space) (8) การปฏิบัติงานในสังคม 
(social relevance) 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ที่ ใชในการศึกษาครั้งนี้ศึกษา บุคลากรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข         

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 2,869 คน (ท่ีมา งานการเจาหนาที่สํานักงานธารณสุขจังหวัด  ศรีสะเกษ ขอมูล ณ 
มิถุนายน 2559) จํานวนกลุมตัวอยาง 351 คน  

3. ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2560 
4. ขอบเขตดานสถานท่ี หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เชิงคุณภาพ ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาผูอํานวยการและระดับหัวหนางานของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 15 คน  
เชิงปริมาณ ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาบุคลากรของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 2,869 คน (ท่ีมา งานการเจาหนาที่สํานักงานธารณสุข
จังหวัด ศรีสะเกษ ขอมูล ณ มิถุนายน 2559) กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีทําการสุมกลุมตัวอยางมาจากจํานวนประชากร 
โดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) จะไดขนาดกลุมตัวอยาง 351 คน 

 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ  
2. การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะแบบสอบถามมีทั้งหมด 8 ดาน  
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ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความท่ีใชมีลักษณะเชิง
บวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉล่ียของ
กลุมตัวอยางแบงระดับ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
ศรีสะเกษ ออกเปน 5 ระดับคือ  

4.50 - 5.00 หมายถึง มี ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง มี ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มี ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มี ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับนอย 
1.00 - 1.49 หมายถึง มี ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ระดับนอยที่สุด 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบความขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  จึง

นําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอตอผูบริหารหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขออนุญาต
เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดติดตอทีมงานเก็บรวบรวมขอมูลและการแจกแบบสอบถาม ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และรับแบบสอบถามกลับคืน 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เชิงคุณภาพ เมื่อผูวิจัยเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการ สรุป  และนําเสนอในประเด็นกับการ

วิเคราะหเอกสารการทบทวนวรรณกรรม แลวเขียนเปนปจจัยที่มีผลคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจากนั้น ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากในประเด็นสําคัญตาง ๆ โดย
ผูวิจัยจะไดดําเนินกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยการพรรณนาขอมูลตามปรากฏการณ รวมดวยเพ่ือ
แสวงหาหรือใหไดมาซึ่งขอคนพบ จากกระบวนการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น 

2. เชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดมา
วิเคราะหและประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. คารอยละ เพื่อวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ในปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลคุณภาพชีวิต

การทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
3. คา t-test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม และคา F-Test เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะสวน

บุคคลมากกวา 2 กลุม ที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
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สรุปผล 
ผลการศึกษาพบวา ผลวิเคราะหขอมูลสวนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ เพศ

หญิง จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 52.99 กลุมอายุ 20 – 30 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 27.6 สถานภาพ 
โสด จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 44.73 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 
52.4 ตําแหนงการทํางาน สหวิชาชีพพยาบาล/เภสัชกร จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 23.9 รายไดตอเดือน 
มากกวา 20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 27.6  

 
ตารางท่ี 1 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ 

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร X  SD ระดับ อันดับ 
1. คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 4.04 0.77 มาก 2 
2. สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.78 0.96 มาก 5 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 4.08 0.84 มาก 1 
4. ความกาวหนาและม่ันคงในงาน 3.61 1.01 มาก 7 
5. บูรณาการทางสังคม 4.03 0.76 มาก 3 
6. ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 3.70 0.99 มาก 6 
7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 4.00 0.74 มาก 4 
8. การปฏิบัติงานในสังคม 3.58 1.06 มาก 8 
โดยภาพรวม 3.85 0.89 มาก 

จากตารางที่ 1 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.85) ดานเมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากร โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก การพัฒนาความสามารถของบุคคล (

X = 4.08) คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ( X = 4.04) บูรณาการทางสังคม ( X = 4.03) และความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน ( X = 4.00) และส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ( X = 3.78) ระเบียบ

ขอบังคับในการปฏิบัติงาน ( X = 3.70) ความกาวหนาและมั่นคงในงาน ( X = 3.61) และการปฏิบัติงานในสังคม (

X = 3.58) ตามลําดับ  
ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 8 ดาน 1) ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ผูบริหารมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน วัดผลไดเปนรูปธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีนโยบายการจาย
ผลตอบแทนใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดสวัสดิการ การปรับบัญชีโครงสรางเงินเดือนและ
คาตอบแทนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีการวางแผนการจัดหา/พัฒนา การจัดหา 
อุปกรณขององคกรอยางตอเนื่อง การจัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางาน โดยใชหลัก 5 ส. จัดทํา
โครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสงเสริมสุขภาพจิตที่ดี ใชหลักการแหงความปลอดภัยในการจัดอุปกรณ
เครื่องมือในการทํางานตองสรางสภาพแวดลอมของการทํางานใหเกิดความปลอดภัยโดยหนวยงานซ้ืออุปกรณใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพตอการใชงาน 3) ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล เปดโอกาสใหไดรับการ
ฝกอบรมเพ่ิมความรู องคกรมีการสงเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ และจัดงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาความรูในการฝกอบรมใหกับบุคลากร การสงเสริมและสนับสนุนใหนําความคิดใหมมาใชในการ
พัฒนางานอยูเสมอ การนําเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใชในองคการหรือหนวยงานตอไปได องคกรใหมีอิสระในการ
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คิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อปฏิบัติงาน 4) ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน ผูบริหารดูผลงานจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เปนที่ประจักษ สงเสริม สนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรไดสอบแขงขันในตําแหนงที่สูงขึ้น และ
สงเสริมผูที่มีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน การไดรับคําชมเชย กําลังใจหรือรางวัลจาก
ผูบังคับบัญชาเม่ือปฏิบัติงานไดดี จัดทําโครงการเชิดชูเกียรติหรือกิจกรรมสําหรับยกยองคนดีภายในหนวยงาน 5) 
ดานบูรณาการทางสังคม การใหคําปรึกษาจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายขององคการ หัวหนางานให
คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหาอยางเต็มใจ และบุคลากรที่จะแสดงออกและตัดสินใจในการ
ซักถามขอสงสัยในการปฏิบัติงาน สรางกิจกรรมในการพัฒนาองคกร เพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีม ระบบการสื่อสาร
จะตองมีการสื่อสารที่เขาใจตรงกันอยางรวดเร็วและราบร่ืน การติดตอสื่อสารเปนสิ่งสําคัญสําหรับการประสานงาน 
ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีจิตอาสา ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือผูอื่นเสมอ มี
ทัศนคติที่ดี มีความรู ความสามารถ โดยพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 6) ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
ผูบังคับบัญชายึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานไมใชระบบอุปถัมภ และคํานึงเสมอวาหญิงและชายมีความเทา
เทียมกันในสังคม มีความเสมอภาคในสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและโอกาสอยางเทาเทียมกัน การมอบหมายและ
สั่งงานตองตรวจสอบ กํากับ ติดตามดวย การยอมรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ 7) ดาน
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน การทํางานนอกเวลาราชการไมสงผลกระทบตอเวลาของครอบครัว กระจาย
งานและแบงงานใหทําอยางเทาเทียมกันไมมากไมนอยจนเกินไป การสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 8) ดานการปฏิบัติงานในสังคม การมีบทบาทการปฏิบัติงานในสังคมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ จัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางสมํ่าเสมอโดยใหบุคลากรแตละคนมีบทบาทหนาที่และมีสวนรวมใน
กิจกรรม จัดใหมีการทํางานแบบบูรณาการระหวางองคกรแลกเปล่ียนเรียนรูความคิดซึ่งกันและกันระหวางบุคคลทุก
ระดับทุกหนวยงาน การมีสวนรวมในการลงพื้นที่ดูแลทุกขสุขของประชาชนอยางทั่วถึงรวมกับหนวยงานของตน
อยางสม่ําเสมอ  
 

อภิปราบผล 
1. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 8 ดาน ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน ดานบูรณาการทาง
สังคม ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานการปฏิบัติงานใน
สังคม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุนทรีพร อําพลพร (2552) และรัตนาภรณ บุญมี (2558) มีคุณภาพชีวิตการ
ในทํางาน ในภาพรวมอยูในระดับดี และตางกับผลงานวิจัยของ จันทรสุด ธงงาม (2552) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตใน
การทํางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบวา คุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 1.1 ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ระดับความคิดเห็นที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากร ไดแก มีคาตอบแทนท่ีทานไดรับเพียงพอสําหรับ ใชจายในการดํารงชีพในแตละเดือน สามารถ
ทําในสิ่งที่ไมขัดกับมโนธรรม การจัดสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับจากหนวยงาน ความเทาเทียมของเงินเดือนและ
สวัสดิการที่ทานไดรับเมื่อเทียบกับขาราชการอื่น ๆ เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอกับรายจายในชีวิตประจําวัน และความ
เปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเล่ือนเงินเดือน เปนตน ซ่ึงไดสอดคลองกับผลงานวิจัยของกิตติศักดิ์ 
ศิริรัตโนทัย (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานฝายผลิต บริษัท บริดจสโตน ไทร 
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน พบวา มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมทั้ง 7ดานอยูใน
ระดับสูง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน รองลงมาคือ ดานความรัก
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ความสัมพันธภายในหนวยงาน ดานการไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม ดานความกาวหนา และความมั่นคงในการ
ทํางาน ดานความสมดุลของชวงเวลาในการทํางานกับชีวิตสวนตัว ดานโอกาสการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานและดานส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ตามลําดับ 

 1.2 ดานส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ไดแก มีความสะดวกสบายในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ มีสุขภาพกายที่ดีขณะปฏิบัติงานใน หนวยงาน หนวยงานมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย 
ในหนวยงานมีบรรยากาศรมร่ืนปลอดภัยจากมลภาวะ อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชในการทํางานมีอยางเพียงพอ และ
มีความเหมาะสมในการทํางาน ซ่ึงตางกันกับผลงานวิจัยของสุรชัยแกวพิกุล (2552) คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาล ตํารวจผลการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตใน การทํางานของบุคลากรภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และดานการมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตอรางกายอยูในระดับปานกลาง  

 1.3 ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ไดแก มีความเปนตัวของตัวเองในการปฏิบัติงาน มี
โอกาสไดใชในการพัฒนาองคความรูจากองคกรและนํามาพัฒนาองคกร และไดรับโอกาสในการเขารวมประชุม 
อบรม และสัมมนาเปนประจํา และผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจะตองทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพรอมกับการนําเอาเครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ มาใช ซึ่งจะชวยใหบุคลากรสามารถ
ตามทันเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถปฏิบัติตนในการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้นมาใชในองคการ
หรือหนวยงานตอไปได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของการพัฒนาบุคลากร พะยอม วงศสาร (2556) จุดมุงหมายท่ี
สําคัญของการปฏิบัติงาน คือ ตองการใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
บุคลากรจึงเปนหนทางที่นาํไปสูการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ถึงแมบุคลากรจะมีพลัง 
และมีความ กระตือรือรนในการปฏิบัติอยาง เต็มที่แลวก็ตามนั้น แตหากขาดซึ่งการเสาะหาความรูเพิ่มเติม ก็จะทํา
ใหกลายเปนบุคคลที่ลาหลัง หรือเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงดานหนาที่ ความรับผิดชอบ ก็จําตองมีการพัฒนาเพื่อให
ทัน กับการ เปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นดวย จากแนวคิดดังกลาวนี้ยอมแสดงใหเห็นวา การพัฒนาบุคลากร มี
ความจําเปนและมี ความสําคัญที่จะตองกระทําอยางตอเนื่องไปตลอดเวลา ดังที่มี นักวิชาการหลายคนได ให
ความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 

 1.4 ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญ และเห็นคุณคา มีโอกาส
ที่จะไดรับมอบหมายงานท่ีตองใชความสามารถมากขึ้น และรับผิดชอบมากขึ้น ไดรับโอกาสในการเผยแพรความรู
ความสามารถแกสถาบันและหนวยงานอ่ืน ๆ และหัวหนางานใหการสนับสนุนในการแสวงหาความกาวหนาในการ 
ซึ่งตางกับผลงานวิจัยของ เสาวณีย คาคูณ (2550 : ก) ไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจาหนาที่ศุลกากร ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ศุลกากรมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยดานที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน สูงที่สุด คือ ดานการบูรณาการทางสังคม สวนดานที่มี
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานตํ่าที่สุด คือ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 

 1.5 ดานบูรณาการทางสังคม ไดแก การไดรับความไววางใจ จากผูบังคับบัญชา การมีชื่อเสียง 
และเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมโดยทั่วไป มีเพื่อนรวมงานแสดงความเปนมิตร การมีสวนรวม และรับผิดชอบ
ในความกาวหนาของหนวยงาน และการไดรับเกียรติ และความเชื่อถือศรัทธา จากประชาชนและชุมชน การ
ติดตอสื่อสารเปนสิ่งสําคัญสําหรับการประสานงานในการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริงความคิดเห็นหรือความรูสึกและเปน
สื่อกลางที่จะเชื่อมโยงบุคคลตางๆ ภายในหรือระหวางหนวยงานหรือองคกรใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ยึดมั่น
ในระเบียบวินัย มีจิตอาสา ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานซึ่งกันและกัน ชวยเหลือผูอื่นเสมอ ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีของวอลตัน (Walton อางอิง นวรัตน ณ วันจันทร, 2558 : 11-14) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตวา
ดานบูรณาการทางสังคม (social integration) คือ ลักษณะงานนั้น ๆ มีสวนสงเสริมดาน บูรณาการทางสังคมของ
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงงานนั้นชวยใหผูปฏิบัติงานมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและ ยังหมายถึง โอกาสที่เทา เทียมกันใน
ความกาวหนาท่ีตั้งอยูบนรากฐานของระบบคุณธรรม  
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 1.6 ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ไดแก มีความเปนอิสระ ในการแสดงความคิดเห็น 
และหนวยงานมีระเบียบขอบังคับในการ ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม หนวยงานมีการประชุมกําหนดแนวทาง และ
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหเลือกวิธีปฏิบัติงาน อยางมีอิสระ มีไดรับความเสมอภาคในการ
มอบหมายงานจากผูบังคับบัญชา การบริหารงานใหบุคลากรสามารถคิดและตัดสินใจดวยตนเองในบางเร่ืองจะทําให
เขาเกิดความกระตือรือรนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานตามแนวคิดของฮิวส และคัมมิ่งส (Huse & Commings) ฮิวส และคัมมิ่งส (Huse & Commings, อางอิง 
คุณาวุฒิ เดชเสถียร, 2559 : 30) ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (Constitutionalism) การบริหารงานที่เปน
ธรรม และเสมอภาค หรือระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการ
ปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน 
บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและความยุติธรรม 

 1.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ไดแก ลักษณะงานและปริมาณงานของทานมี
ความเหมาะสมกับสภาพการดําเนินชีวิตสวนตัว และชีวิตครอบครัว มีความสุขกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน  มี
โอกาสเขารวมกิจกรรมสังสรรคกับเพ่ือนรวมงานเปนประจํา ไดรับการสนับสนุน จากครอบครัว ในการปฏิบัติงาน  
การสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน องคกรตองดูแลใหเกิดสภาพแวดลอมที่
ดีในการทํางานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Total life space) ของมิลตัน (Milton, อางอิง สุนทรีพร อําพลพร, 2552 : 38) 
ไดกลาววา การทํางานเปนเพียงปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยทุกคน ยอมตองการเวลาเปนสวนตัว ที่
ไมตองการใหสิ่งใดมารบกวน นอกจากการทํางานแลว ทุกคนยอมตองการเวลาพักผอนเปนของตัวเอง  

 1.8 ดานการปฏิบัติงานในสังคม ไดแก การมีโอกาสในการเขารวมงานตาง ๆ ที่จัดในชุมชน มี
โอกาสไปศึกษาดูงาน ดานตาง ๆ ในชุมชน การติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนท่ีมาใช
บริการ อยางสมํ่าเสมอ บุคคลทั่วไปใหความรวมมือในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ หนวยงานจัดขึ้น ซ่ึงตางกับผลงานวิจัย
ของปวันรัตน ตนานนท 2550, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาท่ี ศาลยุติธรรมในจังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่โดยรวม อยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ ทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับ ดังนี้ ดานจังหวะชีวิต ดานความเปนประโยชนตอ สังคม ดานสิทธิสวนบุคคล ดานสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดานความกาวหนาและความ
มั่นคงในหนาท่ีการงานและดาน โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ และดานคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
 2. การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 1) จําแนกตามเพศตางกันโดยภาพรวม มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกัน 2) จําแนกตามอายุตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน พบวา ปจจัยดาน
ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนในดาน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานบูรณาการทางสังคม ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดาน
ความกาวหนาและม่ันคงในงาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน อาจเปนเพราะบุคลกรนั้นมองวา อายุที่มากขึ้นนาจะมี
ความผันแปรกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยที่เม่ืออายุมากขึ้น ตําแหนงหนาที่ควรจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 3) 
จําแนกตามสถานภาพตางกันโดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 4) จําแนกตามระดับการศึกษาตางกันโดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นแตกตางกัน พบวา ปจจัยดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน ดานการปฏิบัติงานในสังคม มีความคิดเห็นแตกตางกัน อาจเปนเพราะบุคลากรท่ีมีสถานภาพ
ตางกันอาจทําใหไมมีปญหาในการจัดสรรเวลาทํางานและเวลาสวนตัว สามารถที่จะใชเวลาไดอยางเต็มที่ โดยไมตอง
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พะวงกับการตองแบงเวลาใหครอบครัวมากเทาที่ควร 5) จําแนกตามตําแหนงการทํางานตางกัน มีความคิดเห็น
แตกตางกัน พบวา ปจจัยดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดานความกาวหนาและม่ันคงในงาน ดานบูรณา
การทางสังคม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน โดยท่ีเมื่อตําแหนงหนาที่ ที่
มั่นคงควรจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความม่ันคงในหนาที่การงานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 6) 
จําแนกตามประสบการณทํางานตางกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 7) จําแนกตามรายไดตอเดือน
ตางกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุรชัยแกวพิกุล (2552) คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพยาบาล ตํารวจ ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายไดความพอเพียงของรายได
ชั้นยศ แตกตางกัน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลงานของเสาวณีย 
คาคูณ (2550 : ก) ไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ศุลกากร โดยผลการ
เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ศุลกากรทั้งในภาพรวม และดานผลตอบแทน ดานโอกาส
และการพัฒนาความ สามารถ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน และดาน
ธรรมนูญในองคการ ไมแตกตางกัน สวนดานการบูรณาการทางสังคม ดานบทบาทการทํางานท่ีมีความสมดุล และ
ดานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตาง
กับผลงานวิจัยของ สุนทรีพร อําพลพร (2552) การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครู จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของขาราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ยกเวน
ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
1. ควรจัดใหมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับบุคลากร ตามสายงาน และการจัดสวัสดิการตาง ๆ จากหนวยงาน 

การใหความเทาเทียมของเงินเดือนและสวัสดิการเมื่อเทียบกับขาราชการอื่น ๆ ในเรื่องความเปนธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือน ควรมีการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน และหนวงงานควรจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสม และการจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานมีอยางเพียงพอ  

2. องคกรควรจัดใหบุคลกรมีโอกาสไดมีการพัฒนาองคความรูจากองคกรและนํามาพัฒนาองคกร และจัดใหมี
การเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาเปนประจํา ใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงาน และผูบริหารควรใหความสําคัญ และเห็นคุณคาของบุคลากร และเปดโอกาสท่ีจะไดรับ
มอบหมายงานท่ีตองใชความสามารถมากขึ้น และรับผิดชอบมากข้ึน และใหการสนับสนุนในการแสวงหาความกาวหนา 
ความม่ันคงในหนาที่การทํางาน ใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่  

3. หนวยงานควรมีการจัดกิจกรรมที่เปนการยอมรับของชุมชนและสังคม ควรมีการจัดกิจกรรม เชน การแขงขัน
กีฬาภายใน งานเล้ียงปใหม เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและบุคลากรไดพบปะพูดคุยกัน และผูบังคับบัญชาควรมารวม
งานดวยเพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับพนักงาน และทําการสํารวจสภาพจิตใจของบุคลากรในระดับปฏิบัติการ
วามีอุปสรรค หรือมีปญหาในการทํางานบางหรือไม เนื่องจากบางครั้งผูใตบังคับบัญชาไมกลาที่จะบอกกับหัวหนาตรงๆ 
วามีปญหาในการทํางานดานใดบาง หรือไมพอใจการตัดสินใจของหัวหนาอยางไรบาง ซึ่งหนวยงานควรมีตู ในการแสดง
ความคิดเห็น และหนวยงานมีระเบียบขอบังคับในการ ปฏิบัติงานอยางชัดเจน ภายในหนวยงานควรมีการประชุมกําหนด
แนวทาง และระเบียบปฏิบัติที่เปนประจํา ผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหเลือกวิธีปฏิบัติงาน อยางมีอิสระ  
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4. ควรมีการจัดลักษณะงานและปริมาณงานใหมีความเหมาะสมกับบุคลากร และควรมีความสุขกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน จัดกิจกรรมสังสรรคกับเพื่อนรวมงานตามเทศกาลสําคัญ รวมถึงปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับ
เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ควรใหบุคลากรมีเวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัว เวลาพักผอน และเวลาสําหรับ
สังคมของบุคลากรที่เหมาะสม และการเปดโอกาสใหบุคลากรเขาไปรวมงานตาง ๆ ที่จัดในชุมชน โอกาสไปศึกษาดู
งาน ดานตาง ๆ ในชุมชน และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนท่ีมาใชบริการ อยาง
สมํ่าเสมอ ในกิจกรรมเพื่อสังคมที่หนวยงานจัดขึ้น ซ่ึงทําใหบุคลากรรูสึกภูมิใจที่มีสวนชวยสังคม ทําประโยชนตอ
สังคม และยังสงผลตอภาพลักษณที่ดีขององคกรดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ทําการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยอาจเพิ่มเติมในสวนของคําถามปลายเปด 

เพื่อทราบถึงทัศนคติ และความตองการของบุคลากรระดับปฏิบัติการมากข้ึน ซึ่งทําการวิจัยเพิ่มเติมในสวนของ
ระดับผูบริหาร เพ่ือศึกษาวาผลท่ีไดมีความสอดคลองดานทัศนคติ ความคิดเห็น ของบุคลากรในระดับปฏิบัติการ กับ
เจาหนาท่ีบริหารระดับสูงมากนอยเพียงใด 

2. ควรทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานในกลุมเดียวกัน เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบวา
สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร  
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ประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
Effective of service the Provincial Electricity Authority Branch Office 
District Non Khun Sisaket Province. 

ผูวิจัย   อิทธิศักดิ์  จึงมั่นคงกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรี
สะเกษ และเปรียบเทียบความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอ
โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
จํานวน 39,384 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร ทาโร ยามาเน โดยวิธีแบบเจาะจง  จํานวน 
395 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบเจาะจง จากการแจกแบบสอบถาม จํานวน 395 ฉบับ ไดรับฉบับ
สมบูรณ จํานวน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบบมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหโดยใชสถิติ
คา t-test, F-test ผลการศึกษาพบวา 
 ปจจัยสวนบุคคลของประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญ เพศชาย จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.72 
อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 33.16 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จํานวน 153 คน 
คิดเปนรอยละ 38.74 อาชีพ ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.41 ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณาแตละดาน เจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับปานกลาง 
สถานท่ีบริการ อยูในระดับปานกลาง ราคาคาธรรมเนียมหรือคาบริการ อยูในระดับปานกลาง และการสงเสริม
แนะนําการบริการ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
ประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ 
อายุ การศึกษา ตางกัน โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมเปนตามสมมุติฐาน ใน
สวนอาชีพตางกัน โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนตามสมมุติฐาน 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การใหบริการ 
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Abstract 
The Research on the effectiveness of the PEA Sub District Non Khun SiSaKet 

province. purpose To evaluate the performance of the PEA Sub District Non Khun 
SiSaKet province. Reviews and Comparison . The population in this study. Non Khun 
District residents in the area. Province of 39,384 people, the size of the sample by using a 
formula Taro Yamane method-specific sample of 395 people, and by way of specific 
research. The edition of 395 questionnaires were received complete copies of 395, 
representing 100 percent. Instruments used to collect data the questionnaire. The 
statistical analysis included percentage, mean, standard. And hypothesis testing 
Statistical analysis using the t-test, F-test. The study indicated Personal factors of 
population, mostly males, 228 people representing 57.72 aged between 31-40 years were 
131 percent 33.16 the next level of 153 percent from 38.74 entrepreneurial career. / 
Owner of 128 people, representing 32.41 percent. The public opinion on the 
effectiveness of the PEA Sub District Non Khun SiSaKet province as a whole is 
moderate. Service Officers Is moderate Location Service Is moderate Rates, fees or 
service charges Is moderate Introduction and promotion services are moderate, 
respectively. Comparison of the opinions of people towards the service efficiency of the 
provincial electricity authority, Sisaket Province, phon Na Kaeo District Branch 
Population by sex, age, education, difference, overall, no statistically significant 
differences at high level. 05, which is not according to the different income hypothesis. 
Overall, no statistically significant 05 according to the hypothesis.
 
Key word (s) : Efficiency, service.

บทนํา 
ไฟฟาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย และยังเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจทุก ๆ 

ดาน เชน ทางดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานพาณิชยกรรม ดานการสื่อสารระบบสารสนเทศ เปนตน 
ทําใหโลกมีการพัฒนามากข้ึนเศรษฐกิจเจริญกาวหนา การติดตอสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว และในชีวิตประจําวัน
ของมนุษยจําตองพึ่งพาพลังงานไฟฟา เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต ปจจุบันประเทศไทยมี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิต และจําหนายพลังงานไฟฟา จํานวนท้ังส้ิน 3 หนวยงาน คือการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค (สมาน สุทธิพงษเกษตร, 2550: 6) 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค กอตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวน
ภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยรับโอนทรัพยสิน หนี้สิน และความรับผิดชอบขององคกรการไฟฟาสวนภูมิภาคใน
ขณะนั้นมาดําเนินการ วัตถุประสงคที่สําคัญของการไฟฟาสวนภูมิภาค คือ การผลิตจัดใหไดมา จัดสงและจัด
จําหนายพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตจําหนาย 74 จังหวัดทั่วประเทศ
ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ การไฟฟาสวนภูมิภาคมีภารกิจในการบริการไฟฟาใหแก
ประชาชนในเขตรับผิดชอบทั่วประเทศ โดยวางเปาหมายในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. จัดหาและใหบริการพลังงานไฟฟาและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทั้งภายในประเทศ และประเทศขางเคียงได
มาตรฐานสากล 

2. ตอบสนองความตองการของผูใชไฟฟาใหเกิดความพึงพอใจท้ังดานคุณภาพของสินคาและบริการโดย
การพัฒนาองคกร อยางตอเนื่อง 

3. มีการบริหาร การจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพตลาดและพรอม
สําหรับการแขงขันทางธุรกิจ (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2555 :6) 
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การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขายอย อําเภอโนนคูณ เปนหนวยงานบริการหนวยหนึ่ง สังกัดการไฟฟาสวน
ภูมิภาค และขึ้นตรงกับการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญรับผิดชอบพื้นที่ในเขตอําเภอจังหวัดศรีสะเกษ มี
ภารกิจหลักในการใหบริการผูใชไฟฟาใน ดานการขอใชไฟฟาการรับชําระเงินคากระแสไฟฟา งานติดตั้งมิเตอร 
งานแกกระแสไฟฟาขัดของและการบริการอ่ืน ๆ ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาค มีผูใชไฟฟารวมทุกประเภท โดย
มีผูใชไฟฟาท่ีมาใชบริการในสวนงานบริการตาง ๆ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เนื่องจากจํานวนผูใชไฟฟา ท่ีมาใช
บริการที่สํานักงานคอนขางมากนี้ ทําใหการไฟฟาสวนภูมิภาค มีภาระหนาที่คอนขางหนักในการใหบริการแกผูใช
ไฟฟาที่มารับบริการท้ังทางตรงและทางออม (หนังสือแนะนําการไฟฟาสวนภูมิภาค ป 2556) 

การใหบริการแกผูใชไฟฟานับไดวาเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองดําเนินการให
เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชไฟฟาและแกไขปญหาตาง ๆ ดวย
ความรวดเร็ว มีความโปรงใส มีความยุติธรรม และไดรับประโยชนสูงสุดในการใหบริการแตปจจุบันการใหบริการ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคบางสวนงานยังขาดประสิทธิภาพไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวจึงทําใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพการใหบริการซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคไดพยายามแกไขและปรับปรุงการใหบริการอยูตลอดเวลา 

การศึกษาคร้ังนี้ ไดเลือก การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิ จัยได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ 
จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายนาบริการดานตาง ๆ ที่กระจายอยู ในแตละงานของ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา
ยอย รวมไวในสถานที่เดียวกันในรูปแบบของศูนยการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว สรางความพึงพอใจของประชาชนผูมาใชบริการซ่ึงเปนเปาหมาย
สําคัญของ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ และประชาชนนอกพื้นที่ก็มารับบริการดังกลาวเปน
จํานวนมาก เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการใหบริการ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ระบบการทํางานโดยตรงวาองคกร และทุกคนในองคกรทํางานอยางเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ตลอดจน เพื่อใหผลผลิตการใหบริการมีคุณภาพ ตามผูรับบริการโดยเกิดหลักฐานที่เปนผลเชิง
ประจักษ และเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การทํางานตอไป เพ่ือมุงเปาหมายในการยกระดับมาตรฐานการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอเนื่องและย่ังยืน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ 

จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

มีกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ              

จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ประสิทธิภาพการบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น 
(Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 

39,384 คน (ที่มา : อําเภอโนนคูณ.กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. 2559) 
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยการใชสูตร ทาโร ยามาเน โดยวิธีแบบเจาะจง จํานวน 395 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในคร้ังนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
บริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 
ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ            
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

ประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขายอย ประกอบดวย 

 1. สถานท่ีบริการ 
 2. ราคาคาธรรมเนียมหรือคาบริการ 
 3. การสงเสริมแนะนาํการบริการ 
 4. เจาหนาที่ผูใหบริการ 
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
สาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale เปนมาตรวัด 
ลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะ เชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอยที่สุด 

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับความความ
คิดเห็นของประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ออกเปน 5 ระดับคือ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ระดับนอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ระดับนอยที่สุด 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะ 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content 

Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC มีคาเทากับ .81 

6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (Alpha 
Coefficent) ตามวิธีการของครอบบาค (Cronbach) คาความเชื่อมั่น มีคาเทากับ .79 

7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกต องสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
การดําเนินการวิเคราะหขอมูลมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบจํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา 
2. ประมวลผลขอมูลดวยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงทําการ

วิเคราะห ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห

โดยใชสถิติเชิงพรรณา เพื่อบรรยายลักษณะของประชากรที่ศึกษา โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยทําเปนรายขอ รายดาน และรวมทุกดาน และใชแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ซ่ึงประยุกตใชสเกลคําถาม 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 74 – 84) 

2.2.1 คะแนนระดับความคิดเห็นตามลําดับที่เลือกตอบในการวิเคราะหขอมูล การแปรผลระดับ
ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยแบงชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาค นอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาค นอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาค ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาค มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาค มากที่สุด 

2.2.2 นําคาที่ไดมาทําการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ดังสมมติฐานท่ีตั้งไว วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ
ที (t-test) คาความแปรปรวนทางเดียว F – test (One – Way ANOVA) 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัด     
ศรีสะเกษ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน 
1.1 คารอยละ (Percentage) 
1.2 คาเฉลี่ย (Mean) 
1.3 สวนเบ่ียงแบบมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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2.1 หาคาเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญและใชคาดัชนี IOC (Index of Item – 
Objective Congruence) 

2.2 หาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามโดยวิธี Item – Total Correlation โดยวิธีใชคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 

2.3 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficaien) ของครอบบาด (Cronbach) 

3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
การเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ 

จังหวัดศรีสะเกษ แตกตางกัน ตามคุณลักษณะสวนบุคคลวิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe, s test) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลของประชากรกลุมตัวอยาง สวนใหญ เพศชาย จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 

57.72 เพศหญิง จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 42.28 อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 131 คน คิดเปนรอย
ละ 33.16 อายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.80 อายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 84 คน คิด
เปนรอยละ 21.27 อายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.76 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.74 อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ  26.58 
ปริญญาตรี จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.77 ประถมศึกษา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.63 อาชีพ 
ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.41 เกษตรกร จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 
28.86 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.53 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 51 
คน คิดเปนรอยละ 12.91 

2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย 
อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณาแตละดาน เจาหนาที่ผูใหบริการ อยูใน
ระดับปานกลาง สถานที่บริการ อยูในระดับปานกลาง ราคาคาธรรมเนียมหรือคาบริการ อยูในระดับปานกลาง 
และการสงเสริมแนะนําการบริการ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
2.1 ดานสถานที่บริการ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายขอ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ/
เครื่องมือในการใหบริการ เชน ปากกาและน้ํายาลบคําผิด เปนตน อยูในระดับปานกลาง ความสะอาดของ
สถานที่ใหบริการโดยรวม อยูในระดับปานกลาง มีการติดปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มี
ความชัดเจนและเขาใจงาย อยูในระดับปานกลาง สุดทายความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ที่จอด
รถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ และที่นั่งคอยรับบริการ เปนตน อยูในระดับปานกลาง 

  2.2 ดานราคาคาธรรมเนียมหรือคาบริการ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนราย
ขอ การคิดคาธรรมเนียมหรือราคาคาบริการ ที่กําหนด มีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมหรือราคาคาบริการ เหมาะสมกับการใหบริการในแตละงานท่ีทานใชบริการ อยูในระดับปานกลาง 
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการจัดเก็บคาธรรมเนียม อยูในระดับปานกลาง สุดทาย ความพอใจกับคา
คาธรรมเนียมหรือราคาคาบริการ ท่ีกําหนด อยูในระดับปานกลาง 
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  2.3 ดานการสงเสริมแนะนําการบริการ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายขอ มี
ระยะเวลาการใหบริการที่เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง มีการใชเทคโนโลยี และอุปกรณตางๆ ที่ทันสมัย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ มีปายบอกท่ีชัดเจน อยูในระดับปานกลาง มีการจัดเรียงลําดับการใหบริการ 
กอน- หลัง อยูในระดับปานกลาง สุดทายมีการแนะนําใหความรูและความเขาใจกับผูมาใชบริการ อยูในระดับ
ปานกลาง 

2.4 ดานเจาหนาท่ีใหบริการ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายขอ ความเอาใจ
ใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ อยูในระดับมาก  เจาหนาที่ใหบริการตอ
ผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง สุดทาย เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ
ในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดถูกตองและนาเชื่อถือ เปนตน 
อยูในระดับปานกลาง 
 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการบริการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุตางกัน โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมแนะนําการบริการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน โดยรวม ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณารายดาน พบวา ดานสถานที่บริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอาชีพตางกัน โดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณารายดาน พบวา ดานสถานท่ีบริการ ดานเจาหนาที่ผูให บริการ ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ 

จังหวัดศรีสะเกษ นํามาอภิปราย ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย 

อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ดานสถานที่บริการ ในความเพียงพอของส่ิง
อํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร โทรศัพทสาธารณะ และที่นั่งคอยรับบริการ ยังไมเพียงพอ
ตอผูมาใชบริการ ดานราคาคาธรรมเนียมหรือคาบริการ ความพอใจกับคาคาธรรมเนียมหรือราคาคาบริการ ที่
กําหนดยังมีตองอาจมีปรับปรุงกําหนดในคาธรรมเนียมหรือบริการใหมีความเหมาะสมมากข้ึน ดานการสงเสริม
แนะนําการบริการ ควรมีการแนะนําใหความรูและความเขาใจใหกับผูมาใชบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการ 
เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชนการตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวย
แกปญหาไดถูกตองและนาเชื่อถือ ซึ่งตางกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน ทองกลางและคณะ. (2551) ไดศึกษาความ
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พึงพอใจของผูใชบริการที่วาการอําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นและมีความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการตอความตรงตอเวลามากที่สุด คาเฉลี่ย 3.62 รองลงมามี
ความคิดเห็นและความพึงพอใจในเรื่องความชัดเจนของแผนผังการใหบริการ คาเฉ ล่ีย 3.59 ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจในเร่ืองพนักงานเจาหนาที่ผูใหบริการในดานความกระตือรือรนเต็มใจบริการ คาเฉลี่ย 3.55 การให
คําแนะนําและตอบขอซักถาม ไดเปนอยางดี คาเฉลี่ย 3.50 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในดานสถานที่และส่ิง
อํานวยความสะดวก เร่ืองที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ คาเฉลี่ย 3.73 เร่ืองอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
บริการ คาเฉลี่ย 3.62 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอประสิทธิภาพการบริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขายอย อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ตางกัน โดยรวม ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมเปนตามสมมุติฐาน ในสวนอาชีพตางกัน โดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนตามสมมุติฐาน ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ ภัทริน โหลสกุล (2548) ได
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี” 
พบวา พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานและสถานภาพสวนบุคคลที่
แตกตางกัน ความพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว 
และผลงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ชนะจันทรและคณะ. (2551) ไดศึกษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานทะเบียนราษฏรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิเคราะหสมมติฐานพบวา กลุม
ตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานทะเบียนราษฏรและบัตร
ประจําตัวประชาชน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสูงเมน โดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
และพบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
ทะเบียนราษฏรและบัตรประจําตัวประชาชน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสูงเมนโดยรวมไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ดานสถานที่บริการ ควรจัดใหมีของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โรงอาหาร 
โทรศัพทสาธารณะ และที่นั่งคอยรับบริการใหเพียงพอตอผูมาใชบริการ 

2. ควรมีการใหความรูแกประชาชน ในดานราคาคาธรรมเนียมหรือคาบริการ เพ่ือที่ประชาชนจะไดมี
ความรูความเขาใจกับการคิดคาคาธรรมเนียมหรือราคาคาบริการ ตามที่กําหนด ทําใหดานการสงเสริมแนะนํา
การบริการ มีความพึงพอใจอยูในลําดับสุดทาย มีการแนะนําใหความรูและความเขาใจกับผูมาใชบริการ 

3. ควรมีการประชาสัมพันธและการสงเสริมแนะนําการบริการการโดยใชเทคโนโลยี และอุปกรณตางๆ 
ที่ทันสมัย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

4. ดานเจาหนาท่ีใหบริการ ควรมีเจาหนาท่ีมีความรู และมีการฝกอบรม ความสามารถในการใหบริการ 
เพื่อสามารถ การตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดถูกตองและนาเชื่อถือ เปนตน 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีศึกษาปจจัยที่มีตอความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ตอการบริการของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขายอย ในจังหวัดศรีสะเกษ ของสาขาอื่น เพื่อทราบถึงขอมูลที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี ในการนํามาเปรียบเทียบและนําผลของการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรตอไป 
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Abstract
The research on Desirability Characteristics of Village Health Volunteers in 

Thailand 4.0 Model objective is 1) to study the desirable characteristics of village health 
volunteers in the Thailand 4.0 period 2) to find the attributes that influence organizational 
excellence. The population used in this research 3,128 persons in Watphutapavanaram, 
Amphur Muang, Samutprakarn Province. The sample size was 355 persons. The instrument 
used to collect the data was a questionnaire used for data analysis: percentage, mean, 
standard deviation, median, standard deviation, and standard deviation. Multiple regression.
The results showed that most respondents were female 75.2% and 24.8% were male. The 
majority of them were in the age group of 41-60 years 57.5%, followed by the age group of 
21-40 years 20.3 % The next is 60 years or more 18.3% and under 20 years accounted for 
3.9%. Based on the analysis of desirable characteristics of village health volunteers in 
Thailand 4.0, the results of the assessment of the suitability of most features were very 
appropriate. In terms of openness and linking all parties had an average of 3.74 with a 
standard deviation of 0.44 for the people at the center 3.82 for the standard deviation and 
0.31 for the standard deviation. The mean was 3.96, In terms of Intelligence and know the 
initiative. standard deviation 0.29. The analysis of organizational excellence of village 
health volunteers in Thailand 4.0, In terms of performance dimension, service quality 
dimension, performance dimension And the dimension of organizational development. In 
all dimensions, it is very appropriate. The mean of efficiency was 3.68, standard deviation 
0.46, mean of service quality 3.69, standard deviation 0.43, efficiency of operation 3.58, 
standard deviation 0.43 and dimension of organization development. Average 3.53 standard 
deviation 0.48. 

Keywords : Desirability Characteristics, Performance Excellence.
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