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คํานํา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจั ย ระดั บ ชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพั ฒนางานวิ จัย สรา งสรรคสูน วัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ เผยแพร ผ ลงานวิ ช าการ อั น จะนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ผ ลงานวิ จั ย ด า นสั ง คมศาสตร
วิ ทยาศาสตรสุ ขภาพ และวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี ให เกิ ดประโยชน รวมทั้ งเป นเวที ทางวิ ชาการในการถ ายทอด
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ
เอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการและนํ า เสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10 จั ด พิ ม พ ขึ้น เพื่ อ เผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผู ทรงคุณวุฒิและผู เชี่ ยวชาญที่ สละเวลาในการใหขอแนะนํ าและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวา เอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป

ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”
วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

หลักการและเหตุผล
ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันที่ไรพรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหนึ่งในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรา งมูลคาเพิ่มรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน
ปจจัยสําคั ญในการส งเสริมศักยภาพการแขงขัน ระหวางประเทศ คือ การส งเสริมการวิจั ยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรั บการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน
ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมทั้งเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิ จัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดขึ้น
ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุมวิทยาศาสตร
1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร
1.2 ดานวิทยาศาสตร
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 ดานการศึกษา
2.2 ดานบริหารธุรกิจ
2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ( Keynote Speaker )
2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ( Oral Presentation )
3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ( Poster Presentation )

ระยะเวลาการประชุม
วันเสารและอาทิตยที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผูเขารวมโครงการ
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย
1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัยขอคนพบใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ทางวิชาการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0
2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญใน
สาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป
5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ

ระยะเวลา
1 - 30 กันยายน 2560

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข

๑ – 10 ตุลาคม 2560

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูล งทะเบียนชําระเงินและสงบทความ)

25 ตุลาคม 2560

๔. นําเสนอบทความ

4 - 5 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุ ณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทการเขารวม
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ
โดยไมนําเสนอบทความ
2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย

อัตราคาลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระ
เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ตอง ชําระเงิน สงบทความ ตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ

การลงทะเบียนทางเว็บไซต
ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบั บ เต็ ม
upload ให เ รี ย บร อ ย จากนั้ น ให ผู ส มั ค รเข า ไปกรอกข อ มู ล เพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ รหั ส ประจํ า ตั ว ที่
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม
การสงบทความ
เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา
จํานวน 1 ชุด ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com

กําหนดการ
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”
วันเสารและอาทิตยที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

วันเสาร 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน
เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา
หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 ”
เวลา 09.20 – 09.30 น. แนะนําองคปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น. บรรยายทางวิชาการ หัวขอ
“การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”

เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย

วันอาทิตย ๕ พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ที่คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น. นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก

^^^^^^^^^

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
อาจารย
ลําดับ
คณะ
ชือ่ -สกุล
1
บริหารธุรกิจ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ
2
บริหารธุรกิจ นางสาววรินทรทิพย กําลังแพทย
3
วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร ริยาพันธ
4
วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร
5
วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย
6
วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา ลอยวิรัตน
7
วิศวกรรมศาสตร นาย กิตติศกั ดิ์ ฤาแรง
8
ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ กิตติรัชฎานนท
9
ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค มณีเล็ก
10
ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ
11
ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา ไตตอผล
12
ศึกษาศาสตร ดร.มงคล หมูมาก
13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม
14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท
15
พยาบาลศาสตร รอยเอกกิตติพงษ พลทิพย
16
พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา ราชบุตร
17
พยาบาลศาสตร นายณรงคกร ชัยวงศ
18
พยาบาลศาสตร ดร. จุรีวรรณ มณีแสง

ชือ่ บทความ
Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry
การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกับความฉลาดทางอารมณของผูนาํ
รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
การคํานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
การคํานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
เขารวมรับฟง
การควบคุมการยืดหยุนของแขนกล
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูดอ ยโอกาสในเขตพืน้ ที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผ านสื่อกลาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรเสริมสรางจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยั ในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
มิตใิ หมของศาลไทยสูยคุ ไทยแลนด 4.0 กับการยื่นและสงคําคูความทางระบบอิเล็กทรอนิกส
การตั้งครรภในวัยรุน
แนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเลนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

อาการหลงผิดในผูปวยโรคจิตเภท
ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสติ คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่ การจัดการความเครียดของผูสงู อายุ ในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสนิสิต
5883010028
5583010051
5683010002
5883010037
5783010042
5783010032
5783010031
5883010004
5883010009
5883010007
5783010045
5783010046
5883010010

ชือ่ -สกุล
นางสาวลักษณพร ใจดี
นายภราดา ศาสตรพานิช
นางโชติกา ปลาผล
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
นางพัฒน มาศนิยม
นายพิชติ ชัย บุปผาโท
นางสาวนภภัทร พูลเพิม่
นายณัฐพันธ วรกุล
นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคณ
ุ
นางสาววรรณภา งอกนาวัง
นางสาวชุตมิ า รักอาชา
นางอัจจิมา มาศนิยม
นางสาว กัญญาณัฐ หวานฉ่าํ

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21
การพัฒนารูปแบบภาวะผูนาํ ทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลงสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 4
โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินดานการปฏิบัตงิ านของครูผูชว ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินดานการปฏิบัตติ นของครูผูชว ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ นการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เครื่องมือในการจัดการความรูเพือ่ การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21ของครู
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการเพือ่ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

รหัสนิสิต
OU M.Ed. 001
OU M.Ed. 003
OU M.Ed. 004
OU M.Ed. 005
OU M.Ed. 006
OU M.Ed. 007
5853010513
5853010533
5753010199
5853010372
5853010542
5853010544
5853010494
5853010458
5853010243
5853010531
5853010471
5853010540
5853010519
5853010462
5853010460
5853010413
5853010415
5853010492
5853010515
5853010461
5853010546
5853010518
5853010539
5853010491
5853010541
5853010234
5853010532
5853010534
5753010445
5853010468
5853010466
5853010469
5853010493
5853010255
5853010558
5853010521
5853010237
5853010520
5853010470
5853010465
5853010574
5853010573
5553010973
5853010537
5853010536
5653010497
5653010496
5853010457
5853010215
5853010216
5853010036

ชือ่ -สกุล
นางสาวรติรัตน คลองแคลว
นางสาวอัญญารัตน มีเพียร
นางสาววราภรณ ตริเทพ
นาย ชินวัฒน ไตรวงศ
นางสาวธัญญนิธิ จันทรอําไพ
นางศิริกญ
ั ญา วรวุฒิณอยุธยา
นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ
นางสาวศิริประภา เรียบรอย
นาย สุเฮล ยาหยาหมัน
นาย วรศักดิ์ ผองใส
นางสาวนันทรัตน ลอยโคกสูง
นางสาวศรารัตน สิงหนอย
นางสาวราตรี ปญญาตา

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสาน: กรณีศกึ ษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้ งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีวฒ
ั นพฤกษาบริหารธุรกิจ

การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กลุม โรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วาทีร่ อยตรีหญิงเพชรรัตน อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นายเอกชลิต ภูง ามโชติสนิ
นายสุวิจกั ขณ พลพิทักษ
นางสาวจารุมาศ ฟุม เฟอย
นางธารารัตน ทองลอย
นายเมธิศ สุบิน
นางสาวนัยนา ปองเปน
นายเอกชัย จันทรทอง
นางภานินี ชอบดี
นางรุงระวี สุขแยม
นางสาวปญชลีย กษิณศรี
นาย ยรรยงค ประกอบเกื้อ
นางสาว จิตราพร อรุณโณทัย
นางสาวอนุชธิดา พึง่ พันธ
นายพิษณุ อภัยพรม
นางนฤมล เอี่ยมบัว
นางสาวชนุภรณ วัฒนะกูล
นางกฤษณพร ชุมเพ็งพันธ
นาย นาซีร มะโนรัตน
นายกฤษฎิไ์ กรวิชญ จันทรัตน
นาย เกียรติศกั ดิ รูกจิ นา
นางสาว นอรีเลียนา สือแม
นายณัฐดนัย ปากะโต
นายคมพีราภัส กันตะ
นางสาวเยาวลักษณ ยิ่งยง
นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช
นาง สิตา ไชยสุข
นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธ รรม
นางสาว ปยะนุช อินตะวงค
นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั
นางสาวณัฐชา ญาณวงค
นางสาววิภาวรรณ นาคแวน
นายยุทธนา คเชนทรชาติดํารง
นางสาวพรพรรณ ถาวร
นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย
นางสาววรรณี ฉิมมณี
นางสาวปาจรีย วายโสภา
นายรณชัย หวามา
นางสาวจันทิมา เลิศเสนา
นายเอกลักษณ จรประโคน
นางสาวธรธราพร ดนัยสิริชยั ชล
นายพีรณัฐ บุญทาทอง
นางมาลัย บุญแสนไชย
นางสาวรุงรัตนาภรณ โทนออน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอา งทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ ีตอ การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร
การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจังหวัดสงขลา
ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบตั ิวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ภาวะผูน ําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอ ํานวยการโรงเรียนในกลุม อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2

ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของผูบ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผสู อนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสงั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสว นรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพี ทุ ธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 3 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของครูมีตอ การบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความคิดเห็นของครูผสู อนตอการใชอํานาจของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุม เครือขายอารยธรรมบูรพา
การศึกษาความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบ ริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้วสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอ ผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
บริหารธุรกิจปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัสนิสิต
5882000019
5882000013
5782000045
5882000038
5882000027
5782000028
5782000029
5882000042
5882000035
5782000032
5882000040
5882000033
5882000032
5882000034

ชือ่ -สกุล
นายธีระพจน ผดุงธรรม
นาย เบลลนาธาเนียล จิรเดชนันท
นาย ณรงค วงศสกุล
นางสาว สุขศรี พูลสุข
นางสาว วิภาดา อําไพ
นาง รุงฤดี รัตนชยั ศิลป
นาง ผกาภรณ บุสบง
นาย คณิศร อุนแสงจันทร
นาย นันทนเทพ คําสอน
นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉัตร
นาย วีระพันธ อะนันชัยธวัช
นาง บังอร เทีย่ งแท
นาย เมธา ขําดี
นาง ทองสุข หลุง

ชือ่ บทความ
แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตทีม่ ีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจ ดิจติ อล Thailand 4.0
การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนสื่อสังคมออนไลนกบั โอกาสในการสรางธุรกิจ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
องคประกอบความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง หม
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
รูปแบบกลยุทธการตลาดบริการทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด
การรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ สินคาหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยุคปจจุบันทีส่ ง ผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต
การจัดการปญหาอาคารชุด
บุพปจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลตอการพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.B.A 001
OU M.B.A 002
OU M.B.A 003
OU M.B.A 004
OU M.B.A 005
5852000082
5852000104
5852000116
5752000279
5652000300
5952000001
5852000149
5652000008
5852000152
5952000012
5852000013
5652000197
5952000029
5852000112
5852000154
5952000022
5952000034
5652000114
5852000153
5952000042
5952000060

ชือ่ -สกุล
ชือ่ บทความ
นาย สุริยา สุขใส
การจัดการความรูของธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร
นางสาว หรูหรี่ หมา
ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเทีย่ วชาวจีน
นางสาวเนาวรัตน โพธิ์ขี
การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเทีย่ วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช ปจจัยทีม่ ีผลตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศกึ ษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาย ปญญา มีโชค
การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด กรณีศกึ ษา บริษัท น้ําดื่มบรรจุขวด ABC จํากัด
นางปุณยนุช ลาภศรี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยั ภูมิ
นาง กนกพิชญ สงคราม
ความพึงพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2
นางสาว จีระนันต แจงกลาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว
นาย รัชชัยย วิจติ รสูงเนิน
ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด
นางสาว อุไร พะนิรัมย
ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
นางสาว ชไมพร ซอนกลิ่น
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
นางสาว อรทัย สาคํา
ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ของธุกจิ กอสราง : กรณีศกึ ษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
นาย ประจักษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสินคาทีส่ ง ผลตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มกรณีศกึ ษา ชาเขียวโออิชิ
นายเทียรไชย เทวาเกียรติวงศ ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนตในรานขายอุปกรณกอ สรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
นางสาวมันทนา ชิวปรีชา
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
นายชูเกียรติ พรหมธาดา
ปจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยั นิธิวุฒิ ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอ สรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
นายพันธวัสส วงษไพบูลย
ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R
นางณัฐนวรัตน บุญมา
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวพิรญาณ ศรีเพียงจันทร หลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง
นางสุภาพรรณ แตงทอง
ปจจัยทีม่ ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
นางสาวธัญรัศม สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํ แบบพัฒนา และความสุขในการทํางาน
พันตรีหญิงวรัชญา ปอมคาย
ยุทธศาสตรมูลนิธโิ รงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป
นางสาวประไพทิพย ดานณรงค ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศาสนศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
5781010006
5881010043
5781010045
5681010012
5781010019
5681010022
5681010025
5881010041
5581010007
5681010024
5681010005
5881010022
5781010041
5681010039
5881010016
5781010042
5881010021
5881010014
5881010008
5881010025
5681010013
5881010026
5881010019
5881010018
5781010002
5881010010

ชือ่ -สกุล
นายศักดิ์ดา โชตะยากฤต
พันโท วสันต ฉิมแดง
เรืออากาศโท กิตติ กิ่งไทร
นาย ธนวิทย กลับนวม
นาย มนตรี นามจิรโชติ
นางสาวภวริศา ทรัพยมณีวงษ
นาย นพดล วิยาภรณ
พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
นางสาว นพรัตน จันทรเกษม
นาย รักพงษ รติคณ
ุ ูปกร
นาย ศักดิ์ดา นาสองสี
นายสนธยา เครือเวทย
นายเกรียงศักดิ์ แสงสวาง
นาย ไชยพงศ อัครกิตติ์จนิ ดา
นายเลอพงษ ซารยดี
นางสาว อุไรวรรณ เตียนศรี
นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล
นาย ณัฐพงษ จตุรชาติสคุ นธ
นาย วรรณชัย สุวรรณกาญจน
นาง เกศรินทร วิมลธาดา
นาย ชาติชยั สาลีผล
นาย ณัฐวัฒน คํากอง
พันตรีธนัญชัย แกนแกว
นายเอกศิริ นิยมศิลป
นายไตรภพ ประสาทแกว
นายสุรพล เตียวตระกูล

ชือ่ บทความ
บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง
การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ
บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีด่ นิ ดวยดาวเทียม
ความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีด่ นิ ของกรมทีด่ นิ
ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก
โครงการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษากรณี : พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน
การทํางานของขาราชการประจําตอการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา
องคประกอบของการเปลีย่ นแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูก ารบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดไทยกับความรับผิดชอบและตรวจสอบได
ปญหาการจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก
การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย
นโยบายกองทุนประกันสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ
การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางพัฒนาบทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่
สถานการณการประมงพืน้ บานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขล
ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
การจัดการโครงการขนาดใหญเมืองพัทยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจา ยงบประมาณแผนดินเพือ่ การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.P.A. 001
OU M.P.A. 002
5851010150
5951010037
5651010306
5851010102
5651010039
5651010308
5951010013
5651010305
5851010130
5651010087
5751010133
5651010045
5951010005
5751010147
5851010008
5651010152
5751010134
5751010134
5851010144
5851010116
5951010010
5751010186
5751010188
5751010189

ชือ่ -สกุล
นาย พิชยั กนกจรรยา
นางสาวมลวิภา ชุมอาจ
นายนิรัติ ตั้งพินิจการ
นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ
นางอัญชลี คิดแสวง
นางสาวภิกลู นิกาย นารี
นางศุภวรรณ เทีย่ งกระโทก
นายณัฐพัชร รัตนโสภิตสกุล
นางสาว บุษยา มาทา
นาย คณิต กิตศิ กั ดิ์
นางสาว อรัญณีย จุกหอม
นาย อัคเดช ไมอักรี
นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิ ัฒน

ชือ่ บทความ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ
ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัตหิ นาทีข่ องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การมีสว นรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจังหวัดระยอง
ปจจยทีม่ ีความสัมพันธกบั ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรกรณีศกึ ษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ความพึงพอใจของผูสงู อายุตอ การใหบริการเบีย้ ยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ทีม่ ีตอ การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ ที่ 18
รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก
นางสาว บุศรา ขาวจัตรุ ัส
บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร
นายตนพงศ คําพลงาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาทีด่ า นกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จาเอกณัฐวุฒิ อุดสุข
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
นายธนา บุตตะ
ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
นาย วัชรศักดิ์ อิ่มอาเทศ
ปจจัยทีม่ ีผลตอความเครียดในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
นายกุล เครือวีระ
การศึกษาการมีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก
รอยตํารวจโทองอาจ จินาอุ
การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี
รอยตํารวจเอกภัทรพล ถวยทอง ปจจัยทีส่ ง ผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
นาย สายชล เปพาทย
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอ การปฏิบัตงิ านของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
นายประจบ บุญแสง
ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
พันจาเอกสุกจิ ปรือปรัก
ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขนั ธ จังหวัดศรีสะเกษ
จาสิบตรีปรีชา ฉุนกลา
ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขนั ธ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
สาธารณสุขศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4

รหัสนิสิต
5885010008
5785010024
5885010004
5785010012

ชือ่ -สกุล
นาง อุบลรัตน วิเชียร (ดอนหมอ)
นางสาว นิธินันท มิลนิ จรูญพงษ
นายจักรพงศ ปตโิ ชคโภคินท
นายพลากร พุทธรักษ

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ านของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสงู อายุในชุมชน
การสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล
การวินิจฉัยการติดเชื้อไขเลือดออก

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รหัสนิสิต
5855010072
5855010066
5855010038
5855010056
5855010073
5855010067
5655010160

ชือ่ -สกุล
นาง รองรัตน หนูแกว
นางวรัฏฐา มาลานนท
นาย สมบูรณ ดําขํา
นาย ฮิลมี กือจิ
นาง สายธาร โคทอง
นาง ขนิษฐา ใจยินดี
นางสาวสุพรรษา ดาหาร

ชือ่ บทความ
ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกบั ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสงู อายุทมี่ ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
การมีสว นรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
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บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า นในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตําบลโพธิห์ มากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
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ความพึงพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension)ของสํานักงาน
คลังเขต 2
The Satisfaction of the Users toward E-Pension Service System Regional office of the
Comptroller General 2

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

กนกพิชญ สงคราม
สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารยเยาวกุล เกียรติสุนทร
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู ใ ห บ ริ ก ารในระบบบํ า เหน็ จ บํ า นาญอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-pension)
ของสํ า นั ก งานคลั ง เขต 2 มี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ร ะบบบํ า เหน็ จ บํ า นาญอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-pension) ของสํ า นั กงานคลั งเขต 2 2) เพื่ อศึ ก ษาความพึง พอใจของผู ใหบ ริก ารระบบบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
อิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 3)เพื่อศึกษาปญหาในทางปฏิบัติงานในระบบบําเหน็จบํานาญ
(e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 ประชาการที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานคลังเขต
พื้นที่การดูแลของสํานักงานคลังเขต 2 จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ
ผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 โดยรวมและรายดาน พบวา
โดยรวมอยูในระดับมาก คา เฉลี่ยเทากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด
นอกนั้นทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ
4.19 รองลงมา ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และดานเทคโนโลยี คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ความพึงพอใจของ
ผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ อัตราเงินเดือน และประสบการณในการทํางาน พบวา
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ,ผูใหบริการ,ระบบบําเหน็จบํานาญ อิเล็กทรอนิกส (e-pension), สํานักงานคลังเขต 2
Abstract
Research The satisfaction of the e-pension service provider Regional office of the
Comptroller General 2: 1) study the e-pension system awareness of the district office 2 2) to
study Satisfaction of the e-pension service provider of the district office 2 3) to study the
practical problems in the e-pension system of the finance office. District 2 citizens used in
this research. There were 150 staffs working in the office area of the depot of the depot in
District 2. The instruments used for data collection were questionnaires, statistics for data
analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation. The study indicated that
Satisfaction of the e-pension service Regional office of the Comptroller General 2. Overall
and individual It was found that the overall level was very high. The mean score was 4.13.
Outside, all sides are at a very high level. In order of rank, the average is from the least to
the highest. The personnel average is 4.19, followed by the process. The average was 4.17

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10


and technology The mean was 4.03. The satisfaction of the e-pension service provider of
the district office 2 was classified by gender, age, educational level, occupation, salary and
salary. And work experience It was found that the overall and individual aspects were not
different.
Keywords : The Satisfaction, Service Provider, E-Pension System, Regional office of
the Comptroller General 2

บทนํา
เพื่อใหการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการ ดําเนินการให
สวนราชการดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็วในการนี้หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมแล วจะเป นการลดขั้น ตอน แกทางราชการใหสวนราชการดํ าเนิ นการใหขา ราชการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อ โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกํ า ลั ง งบประมาณศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติ e-Government เปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของภาครัฐ
โดยเปนการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) มาใชในการทําธุรกิจของภาครัฐเพื่อใหเกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสงผลใหเกิดการบริการแกประชาชนที่ดีขึ้นการดําเนินธุรกิจภาคเอกชนที่ดีขึ้นและทํา
ใหมีการใชขอมูลของภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ 4 ประการ 1) สรางบริการตาม
ความตองการของประชาชน 2) ทําใหรัฐและการบริการของรัฐเขาถึงประชาชนไดมากขึ้น 3) เกิดประโยชนแกสังคม
โดยทั่วกัน 4) มีการใชสารสนเทศการบริหารและบริการของภาครัฐมากขึ้น สํานักงานคลังเขต 2 ในฐานะที่เปน
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาและ
การปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากกรมบัญชีกลางตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายงาน
การดานการพิจารณาสั่งจายเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9
จังหวัดจากการที่กระทรวงการคลังไดมีการพัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญและปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดําเนินงานใหมี
ความคลองตัวลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสอดคลองกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้นระบบ
บําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส)โดยเริ่มใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ซึ่งทางกรมบัญชีกลางและสํานักงานคลังเขต
2 ไดมีการจัดอบรมใหกับสวนราชการตางๆพรอมทั้งฝกปฏิบัติแตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนราชการตางๆยัง
พบปญหาทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมีสิทธิรับเงินประกอบกับของกรมบัญชีกลางมีนโยบายใหผูเกษียณอายุ
ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญตอจากเงินเดือนโดยสามารถยื่นแบบขอรับได 8 เดือนกอนถึงวันสิ้นปงบประมาณจากการ
ยกเลิกระบบเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญเดิมตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2552 โดยมีการแจงปดระบบเดิมและชะลอการ
สงเรื่องการขอรับเงินและงดการขอเบิกเงินประเภทตางๆใหตามหนังสือสํานักบริหารการรับ –จายเงินภาครัฐที่
กค 0420.1/00585 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.1/ ว181 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2552 ตลอดจนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบฯทดลองใชระบบบําเหน็จบํานาญ
(Web Application) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นไดว ามีการปดระบบเดิมและนํา
ระบบใหมเขามาใชภายในเวลาอันรวดเร็วทําใหทั้งสํานักงานคลังเขตและสวนราชการพบปญหาและขอขัดของใน
การปฏิบัติงานทําใหการตีกลับเรื่องการขอรับเงินตางๆในระบบฯคืนใหสวนราชการทําการแกไขมีอัตราที่สูงการตี
กลับของเรื่องที่มีขอผิดพลาดไมวาจะเปนการบันทึกขอมูลผิดหรือเอกสารประกอบไมถูกตองครบถวนที่สงใหสวน
ราชการในระบบบํ าเหน็จบํ านาญอิเล็ กทรอนิกส มี อัตราที่สูง ถึงรอยละ 48.74 จากจํา นวนเรื่องที่ยื่ นขอรับกับ
สํานักงานคลังเขต 2 และไดรับการพิจารณาอนุมัติสั่งจายและสงหนังสืออนุมัติสั่งจายใหกับผูมี สิทธิขอรับทั้งหมด
จํานวน 12,931 เรื่องซึ่งเปนอัตราที่คอนขางสูงทางสํานักงานคลังเขต 2 จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) สัญจรประจําป พ.ศ. 2559 ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติของสวนราชการ
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ในพื้นที่ในชวงระหวางเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2559 เพื่อเปนการลดขอผิดพลาดในการตีกลับขอมูลในระบบและ
เปนการซอมความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส(e-pension) ของสวนราชการ
ขอมู ลดั ง กล า วขา งตน แสดงใหเห็นว า เกิด ปญ หาในทางปฏิบั ติ ข องผู ปฏิ บั ติ งานของสวนราชการหรือ
แมกระทั่งเจาหนาที่ของสํานักงานคลังเขตเองซึ่งอาจจะเกิดไดจากหลายสาเหตุ
1. การปรับ เปลี่ยนระบบในการปฏิบัติ งานภายในเวลาอันรวดเร็วและมีเวลาเตรียมตัวค อนขา งจํากัด
ประกอบกับเจาหนาที่ของสํานักงานคลังเขตยังไมเคยทดลองปฏิบัติงานจริงกับระบบฯใหมเชนเดียวกับสวนราชการ
ทําใหไมสามารถใหคําแนะนําแกสวนราชการไดอยางถูกตอง
2. เจาหนาที่ของสํานักงานคลังเขตยังขาดความรูและความเขาใจในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส
(e-pension) เนื่องจากเจาหนาที่ ที่มีโอกาสเขารับการฝกอบรมโดยตรงจํานวน 2 คนจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 8 คนหรือเปนอัตรารอยละ 25 ประกอบกับการฝกอบรมมีความแตกตางกับการปฏิบัติงานจริงเพราะใน
บางครั้งการปฏิบัติงานจริงจะมีรายละเอียดปลีกยอยแตในการฝกอบรมเพียงใหเห็นภาพรวมกวางๆของระบบเทานั้น
3. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิ กส (e-pension) ในสวนกลาง
(กรมบัญชีกลาง/ศูนยสารสนเทศ) ยังไมสามารถแกปญหาและใหคําแนะนําไดไมครบทุกปญหาในครั้งเดียวที่ติดตอ
ทําใหการติดตอประสานงานยุงยากและซับซอนและตองเสียคาใชจายจํานวนมาก
ผูศึกษาจึงมีความประสงคที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส
(e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 เพื่อใหทราบถึงปญหาสาเหตุและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนว
ทางแกไขปรับปรุงผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) สํานักงานคลังเขต 2
3. เพื่อศึกษาปญหาในทางปฏิบัติงานในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็ก ทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงาน
คลังเขต 2

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. อาชีพ
5. อัตราเงินเดือน
6. ประสบการณในการทํางาน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารระบ บ
บําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension)
ไดแก
1. ดานเทคโนโลยี
2. ดานบุคลากร

3. ดานกระบวนการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตองการศึกษาความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส
(e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารในระบบบํ า เหน็ จ บํ า นาญเล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-pension) ของสํานักงานคลังจังหวัดในเขต 2 จํานวน 150 คน ซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่
สํานักงานคลังตางๆ ดังนี้
- สํานักงานคลังเขต 2 จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดสระแกว จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดระยอง จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดชลบุรี จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี จํานวน 15 คน
- สํานักงานคลังจังหวัดตราด จํานวน 15 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส( e-pension) ของ
สํานักงานคลังเขต 2
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้
3.1 วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถี่ และ
คารอยละ
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้น ฐาน เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใช
สถิติพื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (μ และ V) ในความพึง
พอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2
3.3 การบรรยายเชิงพรรณนาเกี่ยวกับขอเสนอแนะ เพื่อการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัย สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension)
ของสํานักงานคลังเขต 2 จากแบบสอบถามที่วิเคราะหสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 81.30 รองลงมา ชาย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 18.70 เมื่อ
จําแนกตามอายุ พบวา เจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ปจํานวน70 คน คิดเปนรอยละ
46.70 รองลงมาอายุ 51 ปขึ้นไป จํา นวน 31 คน คิดเปนรอยละ 20.70 อายุ 21 – 30 ป จํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 16.70 และอายุ 41 - 50 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ตามลําดับ จําแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด พบวา เจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ
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65.30 รองลงมาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 22.70 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 18 คน
คิดเปนรอยละ 12.00 ตามลําดับจําแนกตามอาชีพ พบวา เจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการ
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 86.70 รองลงมาอาชีพลูกจางประจํา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.70 และ
พนักงานราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.70 ซึ่งเทากันกับอาชีพลูกจางประจํา จําแนกตามอัตราเงินเดือน
พบวา เจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอัตราเงินเดือน10,000 – 30,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอย
ละ 72.70 รองลงมาอัตราเงินเดือน 30,001 – 50,000 บาท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 24.70 และอัตรา
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.70 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา
เจาหนาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป จํา นวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 41.30 รองลงมามีประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 28.00
มีประสบการในการทํางาน 6 - 10 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.30 มีประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.70 และมีประสบการณในการทํางาน 16 – 20 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ
6.70 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงาน
คลังเขต 2 2 โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก
โดยเรี ย งอั น ดั บ ตามค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ย ได แ ก ด า นบุ ค ลากร ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.19 รองลงมา
ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และดานเทคโนโลยี คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ตามลําดับ ดานเทคโนโลยีโดยรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 3 - 9 อยูในระดับมาก นอกนั้นทุกขออยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความนาเชื่อถือและความปลอดภัย คาเฉลี่ย
เทากับ 4.14 รองลงมา ความถูกตองครบถวนในการบันทึกขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 การแสดงผลขอมูลประวัติ
ครบถวน คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 การตอบสนอง คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ความเปนสวนตัว คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ความ
ไววางใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ความรวดเร็วในการดาวนโหลด คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 การออกแบบเว็บไซต คาเฉลี่ย
เทากับ 3.97 และสีสัน ความสวยงามและทันสมัยของเว็บไซต คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตามลําดับดานบุคลากร
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจาก
เฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก การใหบริการยิ้มแยมแจมใส คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมา การแตงกายสุภาพเรียบรอย
คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 การใหคําปรึกษาที่ถูกตอง ชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 การพูดจาดวยความสุภาพ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.23 การแกปญหาดวยความเต็มใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.19 การใหขอเสนอแนะ คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ความกระตือรือรนในการตอบขอซักถาม คาเฉลี่ยเทากับ
4.10 จํานวนเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.07ตามลําดับ ดานกระบวนการ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาจากเฉลี่ ยมาก
ไปหานอย ไดแก ความรวดเร็วในการพิมพหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 รองลงมา ความ
ถูกตองครบถวนของขอมูลประวัติ คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 กระบวนการปฏิบัติงานในระบบฯไมซับซอน คาเฉลี่ยเทากับ
4.26 สถานที่ใหบริการสะอาด สะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คูมือและเอกสารประกอบการปฏิบัติงานครบถวน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ความรวดเร็วของการพิมพหนังสืออนุมัติสั่งจาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ความสะดวกของขั้นตอน
การบันทึกขอรับเอกสาร คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ความสะดวกของขั้นตอนการลงทะเบียนรับเอกสาร คาเฉลี่ยเทากับ
4.13 และความรวดเร็วของการตรวจสอบสถานะของแบบขอรับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของ
สํานักงานคลังเขต 2 ผูวิจัยจึงสามารถอภิปรายผลเปนโดยรวมและรายดาน ไดดังนี้
การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของ
สํานักงานคลังเขต 2 ผูวิจัยไดอภิปรายผลโดยรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย เพ็ชรไพฑูรย
(2554) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 8 มีความ
พึงพึงมากใจระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยเพ็ชรี แกวโชติรุง (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของผูรับบริการในการดําเนินการใหบริการดานทะเบียนและบัตรดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลนของสํานัก
ทะเบียน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวามีความพึงพอใจระดับมาก
ดานเทคโนโลยี พบวา เจาหนาที่มีความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส
(e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 ในขอความถูกตองครบถวนในการบันทึกขอมูล ความรวดเร็วในการดาวน
โหลด การแสดงผลขอมูลประวัติครบถวน ความนาเชื่อถือและความปลอดภัย การตอบสนอง ความไววางใจและ
ความเปนสวนตัว อยูในระดับมาก สวนในขอการออกแบบเว็บไซต สีสันความสวยงามและทันสมัย อยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย เพ็ชรไพฑูรย (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบําเหน็จ
บํานาญ (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 8 ดานเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวาดานเทคโนโลยี มีความพึงพอใจ
ระดับมาก
ดา นบุ ค ลากร พบว า เจ า หน าที่ มี ความพึ งพอใจของผูใหบริการระบบบํ าเหน็จ บํา นาญอิเล็ กทรอนิ กส
(e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 ทุกขออยูในระดับมาก ไดแก ความกระตือรือรนในการตอบขอซักถาม การ
อํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ การแกปญหาดวยความเต็มใจ การใหคําปรึกษาที่ถูกตอง ชัดเจน การให
ขอเสนอแนะ การใหบริการยิ้มแยมแจมใส การแตงกายสุภาพเรียบรอย การพูดจาดวยความสุภาพ และจํานวน
เจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของวิชัย ธิโวนา (2550) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาปจจัยดาน
บุคลากรการใหบริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย เพ็ชรไพฑูรย (2552)
ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 8 ผูใชบริการ
ระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 8 ดานเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวาดานบุคลากร
มีความพึงพอใจระดับมาก
ดานกระบวนการ พบวา เจาหนาที่มีความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส
(e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2 ทุกขออยูในระดับมาก ไดแก สถานที่ใหบริการสะอาด สะดวก คูมือและ
เอกสารประกอบการปฏิบัติงานครบถวน ความรวดเร็วของการตรวจสอบสถานะของแบบขอรับ ความสะดวกของ
ขั้นตอนการบันทึกขอรับเอกสาร ความสะดวกของขั้นตอนการลงทะเบียนรับเอกสาร ความรวดเร็วของการพิมพ
หนังสืออนุมัติสั่งจาย ความรวดเร็วในการพิมพหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จาย ความถูกตอง ครบถวนของขอมูล
ประวัติ และกระบวนการปฏิบัติงานในระบบฯไมซับซอน สอดคลองกับงานวิจัยเพ็ชรี แกวโชติรุง (2551) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการในการดําเนินการใหบริการดานทะเบียนและบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรออนไลนของสํานักทะเบียน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวาดานกระบวนการ มีความพึง
พอใจระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวาความพึงพอใจของผูใหบริการระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของ
สํานักงานคลังเขต 2 โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอๆ มีคาเฉลี่ยมาก ดังนั้นผูวิจัย
ใครขอเสนอแนะแนวทางที่จะเปนประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานเทคโนโลยี มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและทันตอเหตุการณปจจุบัน ตอไป
2. ดานบุคลากร มีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร และสงเสริมการเรียนรูตางๆ โดยใหเขารับการฝกอบรม
และฝกปฏิบัติจริงอยางตอเนื่อง
3. ดานกระบวนการ ในดานการใหบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และที่สําคัญบริการดวย
หัวใจ ประทับใจทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
ขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง ซึ่งใชวิธี 5R ประกอบดวย Reduce การลดการใช ,Reuse การนํากลับมา
ใช ,Recycle การนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม ,Repair การซอมแซมวัสดุที่ชํารุด และ Reject การหลีกเลี่ยง
วัตถุที่มีพิษ และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริหารสวนตําบลบาง
โปรงโดยการใชวิธี 5R ระเบียบวิธีวิจัยเปนงานวิจัยเชิงปริมาณใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอมูลที่ไดรับจาก
แบบสอบถาม ใชกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จัง หวั ดสมุท รปราการ จํา นวน ตัว อย าง ทดสอบความนา เชื่ อถือของเครื่องมื อ ตามแนวคิด 315ของครอนบั ค
(Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ไดผลทดสอบความนาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.853 สถิติในการ
วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
ขอมูลเชิง ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – test ,F – Test และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน
รายคู โดยวิธีการทดสอบ Scheffe ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ
ผลวิจัยปจจัยลักษณะสวนบุคคล เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 31– ป 40
สถานภาพสมรส ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา รับจางอิสระ มีรายไดตอ
เดือน10,000 - 20,000 บาท ระยะเวลาอยูอาศัยในพื้นที่ มากกวา 10 - 20 ป ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุท รปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ในระดับมาก โดยสูงสุด ดานการลดจํานวนการเกิดขยะ รองลงมา ดานการหลีกเลี่ยงวัตถุที่มีพิษ ดานการนํากลับมา
ใชใหม และความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก ดานการซอมแซมที่ชํารุด และดานการนําไปแปรรูปเพื่อนํา
กลั บ มาใช ตามลํ า ดั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านงานวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ลัก ษณะส ว นบุ ค คล ได แก เพศ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหาร
สวนตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการขยะ
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Abstract
This research purpose is to study Study of People Satisfaction on Solid Waste
Management of BangPong Subdistrict Administrative Organization. Amphoe Mueang Samut
Prakarn Province purpose to study the solid waste management of the Bang Pong Sub-district
Administrative Organization using the 5R method, including Reduce Reduction, Reuse,
Recycle, Recycle, Repair, Repair of defective materials and Reject. To avoid toxic objects and
to assess people's satisfaction. The 5R method was used as a quantitative research method. The
survey method was used to collect data collected from the questionnaire. The sample on 315
was the people in the Bang Pong Subdistrict Administrative Organization. Amphoe Mueang
Samutprakarn Province. Based on 30 Cronbach Alpha Formula, the instrument reliability test
was 0.853. Statistics on descriptive statistics were frequency, percentage, mean, and standard
deviation. And analyze data. T-test, F-Test and t-test were used to test the differences. The
Scheffe test was used at the 0.05 level of statistical significance.
The findings of personal factors are more female than male. Most of them are
between 31-40 years of age. In the area of more than 10 - 20 years, people are satisfied with
the solid waste management of the Bang Pong Subdistrict Administrative Organization.
Samut Prakan Samutprakarn province was at high level, with the highest reduction in the
amount of waste, followed by the avoidance of toxic substances. Re-use The average level of
satisfaction was damaged. The hypothesis test found that personal factors were gender,
education level, occupation, average income per month. Effects of satisfaction on solid waste
management of Bang Pong Subdistrict Administrative Organization. Amphoe Mueang
Samutprakarn province is different.
Key words : Public satisfaction with waste management

บทนํา
ปจจุบันในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนจะมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น
เปนเงาตามตัว จากการที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอย ไมสามารถ
รับมือกับจํานวนขยะมูลฝอยที่ตกคาง ทําใหขยะมูลฝอยเปนปญหาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งสภาพภูมิทัศน
(ดินเสีย และน้ําเสีย) และสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งที่ตองการการแกไข
จากปญหาของขยะมูลฝอยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง
ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยอาศัย
ความรวมมือของหนวยงานราชการสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝงจิตสํานึก ในการมีสวนรวม
แกชุมชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนในแตละชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการขยะ เพื่อให
ประชาชนเกิดการเรียนรูและเกิดจิตสํานึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมี
อิทธิพลในการกระตุนจิตสํานึกตอความรับผิดชอบรวมกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน โดยเริ่มจาก
การใหประชาชนในชุมชนไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ เพื่อรองรับปญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่ม
มากขึ้นทุกวัน แตการจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจรมีตนทุนสูงมาก ดังนั้นประชาชนในชุมชนจึงควรมีความตระหนัก
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากกวาการพึ่งพาการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากภาครัฐเพียงฝายเดียว ทําอยางไรที่จะ
รณรงคใหประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณที่กอใหเกิดปญหาขยะมู ลฝอยชุมชนทั้งในปจจุบันและ
อนาคต มารวมกันคิดหาวิธีการและแนวทางในการแกปญหาโดยคํานึงถึงความจําเปนและความเปนไปไดในการบริหาร
จัดการขยะเพื่อเลือกแนวทางที่เปนรูปธรรมที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สดุ ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหประชาชนในชุมชน
เห็นคุณคาและเกิดจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรวมดวยชวยกันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่
ตนเองอาศัยอยูใหเหลือนอยที่สุด
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ความพึงพอใจของประชาชน ตอการบริหารจัดการขยะ
ปญหาและแนวทางการบริหารจัดการดังกลาว จึงทําใหเกิดประเด็นในการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะ เพื่อนําผลที่ไดมาใชประโยชน ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนที่ไมทําใหขยะมูลฝอยมีมลพิษตอ
สุขภาพสิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรงเปนพื้นที่ในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางโปรงไดดําเนินการสนองนโยบายเรื่ องการพัฒนาทองถิ่นนาอยู ภายใตแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ และมุงสรางสังคมนาอยู ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2559 - 2564) ของรัฐบาล โดยมีการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธเปนคูมือสําหรับใหความรูและเชิญชวน
ใหมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ตําบลบางโปรงเกิดขึ้นมาประมาณป พ.ศ.1912 ในสมัยพระเจาอูทอง เดิมชาวบานเรียกวา "บางปลง"
เนื่องจากสมัยพระเจาอูทองเสด็จตรวจราชการผานมาบริเวณนี้ ไดเกิดมีโรคระบาดสงผลใหมีผูคนลมตายเปนจํานวน
มาก จึงใชสถานที่ตรงนี้เปนการปลงศพ หรือเผาศพ ต อมามีการสรางวัดขึ้น ชื่อวา "วัดบางปลง" จนเวลาผานเลยไป
ชาวบานเห็นวาชื่อ ปลง ทําใหนึกถึงแตการปลงศพ จึงไดเปลี่ยนชื่อตําบลมาเปน "บางโปรง" และไดชื่อนี้มาจนปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง ซึ่งใชวิธี 5R ประกอบดวย
Reduce การลดการใช , Reuse การนํากลับมาใช , Recycle การนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม , Repair
การซอมแซมวัสดุที่ชํารุด และ Reject การหลีกเลี่ยงวัตถุที่มีพิษ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริหารสวนตําบลบางโปรง
โดยการใชวิธี 5R
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการ
การกําหนดขอบเขตประเด็นของการวิจัย ไว 5 ดาน คือ
1) Reduce การลดการใช
2) Reuse การนํากลับมาใช
3) Recycle การนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม
4) Repair การซอมแซมวัสดุที่ชํารุด
5) Reject การหลีกเลี่ยงวัตถุที่มีพิษ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.บางโปรง จ.สมุทรปราการในปจจุบัน
2. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของอบต.บาโปรง จ.สมุทรปราการ
3. ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของอบต.บางโปรง จ.
สมุทรปราการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายไดตอเดือน
ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการ
ขยะของอบตบางโปรง. โดยวิธี 5R
1. Reduce การลดจํานวน
2. Reuse การนํากลับมาใช
3. Recycle การนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช
4. Repair การซอมแซมที่ชํารุด
5. Reject การหลีกเลี่ยงวัตถุที่มีพิษ
(ภาณี คูสุวรรณ,130-131 น. 2551)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประเภทของขยะมูลฝอย
การจําแนกประเภทขยะมูลฝอย จะมีนักวิชาการหรือนักวิจัย แบงไวอยางหลากหลาย ดังนี้
1) การแบงตามแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย (ปรีดา แยมเจริญวงศ, 2532, น.14-138; พัฒนา มูลพฤกษ.
2539, น.16; อดิศักดิ์ ทองไขมุกต และคนอื่นๆ, 2545, น.21; พัฒนา อนุรักษพงศธร, 2547, น.10; สุทธิรักษ สุจริตตา
นนท, 2550) ไดแก ขยะมูลฝอยจากชุมชน เชน ธุรกิจการพาณิชยกรรม ที่พักอาศัย สถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ
และระบบสาธารณูปโภค เปนตน ซึ่งมีขยะมูลฝอยแหง เชน แกว พลาสติก โลหะ กระดาษ และขยะสด/ขยะมูลฝอย
เปยก เชน เศษผักผลไม เศษอาหาร และสิ่งขับถายของมนุษย ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม มีขยะที่เปนของ
เสียที่ไมเปนอันตราย และขยะที่เปนของเสีย เปนอันตรายตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ไดแก ขยะมูลฝอยทั่วไป (General
wastes) กับขยะมูลฝอยอันตราย (Hazardous wastes) เชน ซากรถยนต ของเสียที่เปนพิษ ของเสียติดไฟ ของเสียที่
มีฤทธิ์กัดกรอน สวนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น , (ม.ป.ป., น.19-21) กลาววา ขยะจากอุตสาหกรรม (Industrial
Waste) เปนเศษวัสดุที่เกิดจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเปนสารอินทรียที่เนาเปอย ขึ้นอยูกับชนิดของ
อุตสาหกรรม ซากและสวนประกอบของยานพาหนะที่หมดสภาพการใชงานหรือใชงานไมไดแลว เชน ยาง แบตเตอรี่
เปนตน ควรแยกชิ้นสวนที่สามารถนํามาใชไดกอนนําไปกําจัด และขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม มีขยะมูลฝอย
เปยก เชน ชานออย ซังขาวโพด ซากพืชซากสัตว มูลสัตว เถาถาน และขยะที่เปนอันตราย เชน สารเคมี ภาชนะบรรจุ
ยาฆาแมลงหรือยาปราบศัตรูพืช
2) การแบงตามลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย (ปรีดา แยมเจริญวงศ, 2532, น.14-138; อดิศักดิ์ ทองไขมุกต,
2545, น.21; พัฒนา อนุรักษพงศธร, 2547, น.10 และสุทธิรักษ สุจริตตานนท, 2550) ไดแก ขยะมูลฝอยแหง
(Refuse) เชน กระดาษ พลาสติก แกว ผา โลหะ แตวันชัย นิลพัฒน, (2546, น.14) กลาวไววาขยะแหง (Rubbish
Waste) เปนขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก หรือถา นํากลับมาใชจะไดประโยชนไมคุมคา ไดแก กลอง
นม เศษกระดาษ กระดาษชําระ ถุงพลาสติก ไมเสียบลูกชิ้น และไมจิ้มขนม และขยะแหงทําลายความสงางามของ
สถานที่ ถามีจํานวนมากจะเปนที่อยูอาศัยของสัตวมีพิษและสัตวที่เปนพาหะนําโรค ขยะมูลฝอยเปยก (Garbage) เชน
เศษผักผลไม เศษอาหาร ขยะมูลฝอยที่เผาไหมได (Combustible waste) เชน กระดาษ ผาหรือสิ่งทอ ผักผลไม เศษ
อาหาร หญาและไม ขยะมูลฝอยที่ เผาไหมไมได (Non-combustible waste) เชน เหล็กหรือโลหะอื่น แกว หิน
กระเบื้อง เปลือกหอย และ ขยะมูลฝอย/ของเสียอันตราย/ขยะมีพิษ (Hazardous waste) (วันชัย นิลพัฒน, 2546,
น.14) ไดแก ผาอนามัย หลอดไฟ แบตเตอรี่แหง กระปองสี ขวดน้ํายาลางหองน้ํา หลอดหมึกคอมพิวเตอร บรรจุภัณฑ
สําหรับใสปุย/ใสยาปราบศัตรูพืช และใสยาฆาแมลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ม.ป.ป., น.19-21) กลาววา
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ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เปนขยะจากสถานพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ที่ตองใชกรรมวิธี
ทําลายเปนพิเศษ ไดแก แบตเตอรี่ กระปองสี พลาสติก ถานไฟฉาย ฟลมถายรูป วัสดุที่ผานการใชในโรงพยาบาล เปน
ตน การกําจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําลายโดยการเผาในเตาเผา สวนขยะอันตรายอื่นๆ ตองดําเนินการอยาง
ระมัดระวัง
3) การแบงตามลักษณะของสวนประกอบของขยะมูลฝอย (สุทธิรักษ สุจริตตานนท, 2550; สมาคมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดลอม, 2551, น.1-2) ไดแก ผักผลไม และเศษอาหาร เชน เศษผลไม เศษผัก เศษอาหารที่เหลือจากการ
ปรุงอาหารและเหลือจากการบริโภค เชน ขาวสุก เปลือกผลไม เนื้อสัตว ฯลฯ กระดาษ และวัสดุหรือผลิตภัณฑจาก
เหยื่อกระดาษ เชน กระดาษหนังสือพิมพ ถุงกระดาษ ลัง กลองกระดาษ ใบปลิว เศษกระดาษจากสํานักงาน ฯลฯ
พลาสติกและวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากพลาสติก เชน ถุงพลาสติก ของเลนเด็ก ภาชนะพลาสติก ผลิตภัณฑไฟเบอร
กลาส ฯลฯ ผาและสิ่งทอตางๆ ที่ทํามาจากเสนใยธรรมชาติและใยสังเคราะห เชน ผาไนลอน ลินิน ฝายและขนสัตว
เศษผา ผาเช็ดมือ ถุงเทา ผาขี้ริ้ว แกวและวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากแกว เชน ขวด หลอดไฟ เศษกระจก เครื่องแกว
ไมและวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากไม ไมไผ ฟาง หญา เศษไม เชน กลองไม โตะเกาอี้ เศษเฟอรนิเจอร เครื่องเรือน
ฯลฯ โลหะและวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะ เชน กระปอง ตะปู ลวดที่ทําจากโลหะ กระเบื้อง หินและเศษหิน
เปลือกหอย เศษกระดูกสัตว และกางปลา เครื่องปนดินเผา เครื่องเคลือบ ฯลฯ ยาง หนัง และวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ทํา
จากยางและหนัง เชน รองเทา กระเปา ลูกบอล ฯลฯ และวัสดุที่ไมอาจจัดกลุมได
4) การแบงตามลักษณะของการยอยสลายของขยะมูลฝอย (วินัย วีระวัฒนานนท, 2545, น.100; วุฒิวงศ โตะ
ทอง, 2548) ไดแก ขยะชนิดยอยสลายได นําเศษอาหารมาทําเปนปุยน้ําหมักชีวภาพ กระดาษทุกชนิด และใบไม เศษไม
นํามาทําเปนปุยหมักแหงชีวภาพ และขยะชนิดยอยสลายไมได มีเศษแกว เศษกระจก เศษหนังและยางรถยนต เปนตน
5) การแบงตามลักษณะของภาชนะรองรับของขยะมูลฝอย (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต, ม.ป.ป.)
ไดแก ขยะเสีย สําหรับทิ้งเศษอาหาร ขยะเนาเสียเปนขยะที่สามารถยอยสลายได มีความชื้นมาก และสงกลิ่นเหม็น
อยางรวดเร็ว ไดแก เศษพืชผัก เปลือกผลไม และเศษอาหาร เปนตน ขยะประเภทนี้หลังจากแยกกําจัดแลวสามารถไป
ใชประโยชนในการทําปุยหมัก ขยะยังใชได สําหรับทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (Recycle) เชน แกว
กระดาษ โลหะ พลาสติก บางสวนสามารถนําไปแปรรูปเพื่อผลิตมาใชใหม และขยะพิษ สําหรับทิ้งขยะ มีพิษหรือขยะ
ที่มีอันตราย ตามคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ เชน ระเบิดได ติดไฟงาย ขยะที่มีสารกัดกรอน
เชน ถานไฟฉาย ยาฆาแมลง เครื่องสําอาง น้ํามันเครื่อง หลอดไฟ สีสเปรย
6) การแบงตามลักษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2553, น.4-6) ไดแก ขยะยอย
สลาย (Compostable waste) หรือมูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะมูลฝอยที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามา
ทําเปนปุยหมักได เชน เศษผัก เปลือกผักผลไม เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว ใบไม เปนตน แตจะไมรวมถึงซากหรือเศษ
ของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ โดยที่ขยะยอยสลาย เปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
มากที่สุด ถึงรอยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมด ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใชได คือ ของ
เสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน กระดาษแกว เศษพลาสติก กลอง
เครื่องดื่มแบบ UHT อะลูมิเนียม เหล็ก เศษโลหะ กระปองเครื่องดื่ม ยางรถยนตที่ใชแลว เปนตน โดยมีขั้นตอนในการ
ทําความสะอาดและผานการฆาเชื้อโรค แลวจึงนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง หรือนํามาแปรสภาพ หรือนํามาเปนวัตถุดิบใน
การสรางเปนผลิตภัณฑใหม และมีการเลือกใชสินคาที่ทํา มาจากวัสดุรีไซเคิลดวย (ชุติมา อึ้งภาภรณ, 2539, น.3;
สมพงษ บุรินทราธิกุล, 2540, น.2 และวันชัย นิลพัฒน, 2546, น.14) สําหรับขยะรีไซเคิลนี้เปนขยะมูลฝอยที่มี
ปริมาณมากเปนอันดับ 2 ในกองขยะ ประมาณรอยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ขยะอันตราย
(Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่มีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ
ไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิดการระคาย
เคือง วัตถุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่
อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล พืช สัตว สิ่งแวดลอม หรือทรัพยสิน เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย
แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน ขยะอันตรายนี้
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เปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณนอยที่สุด พบประมาณรอยละ 3 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และขยะทั่วไป (General
waste) หรือขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่น นอกจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มี
ลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม พลาสติกหอลูก
อม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร ซองบะหมี่ กึ่งสําเร็จรูป โฟมหรือฟอยลเปอนอาหาร
เปนตน สําหรับขยะทั่วไปนี้เปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณใกล เคียงกับขยะอันตราย จะพบประมาณรอยละ 3 ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ สวนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น , (ม.ป.ป., น.19-21) กลาววา ขยะทั่วไป
(General Waste) เปนขยะจากถนนหนทาง สํานักงาน การกอสราง ไดแก แกว กระดาษ เศษไม กิ่งไม ฟางขาว
ถุงพลาสติก กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย เศษปูน และหิน ขยะประเภทนี้ไมเกิดการยอยสลายและเนาเหม็น
ควรคัดแยกขยะที่สามารถนําไปใชใหมไดกอนนําไปกําจัดการแบงตามลักษณะและประเภทของขยะมูลฝอย (ระเบียบ
ชาญชาง, 2541, น.21-22; ชนินทร เลิศคณาวนิชกุล, 2547) ไดแก
1. ขยะสด (Garbage) ไดแก เศษอาหาร เศษพืชผัก เศษเนื้อสัตว เศษผลไม กระดูก และกาง ฯลฯ
สวนมากจะเกิดจากกิจกรรมการปรุงอาหาร การรับประทานอาหารจากครัวเรือน ตลาดสด สถานที่จําหนายอาหาร
โรงอาหาร สถานที่จัดเลี้ยงอาหาร
2. ขยะแหง (Rubbish) ไดแก เศษวัสดุที่ยอยสลายยากหรือบางชนิดยอยสลายไมไดเลย (Nonputresible
materials) ถาแบงตามคุณลักษณะของการเผาไหม สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1) ขยะแหงที่เผาไหมได
(Combustible materials) ไดแก กระดาษ เศษไม กลองไม ผาขี้ริ้ว สิ่งทอ เสื้อผาเกาหรือชํารุด พลาสติก เศษหญา
ใบไม 2) ขยะแหงที่เผาไหมไมได (Non-combustible materials) ไดแก เศษแกว เศษชาม โองแตก ขวดเปลา
กระปองบรรจุอาหาร เศษโลหะ กระเบื้อง เศษหิน เครื่องปนดินเผา เหล็ก
3. เถา (Ashes) เปนเศษหรือกากที่เหลืออยูหลังจากการเผาไหมแลว เชน การเผาไหมของเชื้อเพลิงแข็ง
พวกไมฟน การเผาไหมจากไฟปา ถานไม ถานหิน แกลบ ซากของพืชและเถาถานจากการเผาขยะมูลฝอยตางๆ เปน
ตน จะเกิดเปนเถาเหลือตองนําไปกําจัดตอไป เชน นําไปถมที่ลุม มิฉะนั้นจะเกิดปญหารบกวนเชนเดียวกับฝุน
4. ขยะจากอุตสาหกรรม (Industrial Refuse) หมายถึง เศษวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งตองใชวัตถุดิบตางๆ มาทําการผลิต เชน โรงงานผลไมกระปอง ขยะที่เกิดขึ้น จะเปนพวกเปลือกเมล็ด
และเศษเนื้อของผลไม ซึ่งเปนพวกอินทรียสารที่สลายตัวไดงาย ถาปลอยทิ้งไวนานๆ จะเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และ
อาจจะเกิดผลกระทบตอดินและแหลงน้ําได สวนขยะจากเครื่องปนดินเผาจาก โรงแกวจะมีพวกเศษแกวและเศษ
เครื่องปนดินเผา ซึ่งเปนขยะที่ไมสลายตัว
5. ซากสัตว (Dead animals) ไดแก สัตวที่เกิดจากการถูกยานพาหนะชนหรือทับตาย หรือเปนโรคตาย
(ไมนับสวนที่มนุษยฆาเพื่อเปนอาหาร เพราะเศษที่เหลือจากการใชเปนอาหาร ถือวาเปนขยะสด) ไดแก สุนัข แมว หมู
วัว ควาย เศษเนื้อจากตลาดสด ซากสัตวเหลานี้ตองรีบนําไปกําจัดโดยเร็ว เชน การฝง การเผาทําลาย มิฉะนั้นจะเกิด
การเนาเหม็นสงกลิ่นรบกวน สรางทัศนะอุจาด และนาสมเพชแกผูพบเห็น นอกจากนี้ถาสัตวตายเนื่องจากโรคตางๆ
เชน แอนแทรกซ (Anthrax) โรคกลัวน้ําจะอันตรายมากเพราะเชื้อจะเขาสูคนได
6. ขยะจากถนน (Street Refuse) ไดแก เศษดิน ฝุนละออง มูลสัตว เศษกระดาษ เศษใบไม เศษหญาแหง
ที่ทิ้งตามถนน และเศษขยะที่ผูเดินเทาหรือผูที่อยูบนพาหนะทิ้งลงบนถนนหรือขางถนน เชน เศษแกว ถุงพลาสติก เศษ
กระเบื้อง เปลือกผลไม ฯลฯ ขยะจากถนนควรไดรับการรวบรวมและนําไปกําจัดเปนประจํา มิฉะนั้นจะเกิดการฟุง
กระจายและเปรอะเปอนไดงาย ในขณะที่ฝนตกลงมาน้ําฝนจะไหลชะลาง ขยะตางๆ จากถนนลงสูทอระบายน้ําทําให
เกิดการอุดตันได
7. ขยะจากการเกษตรกรรม (Agricultural Refuse) ไดแก ขยะที่เกิดจากกิจกรรม ดานการเกษตร เชน
ฟาง เศษหญา แกลบ เศษใบพืช เศษอาหารสัตว มูลสัตว ฯลฯ สวนมากเปนอินทรียวัตถุที่สลายตัวได หากปลอยทิ้งไว
จะเกิดการหมักหมมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคบางชนิดได เชน แมลงวัน หนู เกิดกลิ่นเหม็นรําคาญ
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8. ของใชที่ชํารุด (Bulky Waste) หมายถึง สิ่งของเครื่องใชที่มีขนาดใหญ แตมีสภาพชํารุดเสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุการใชงาน เชน เฟอรนิเจอรเกาที่ชํารุด เตาหุงตมที่ชํารุด ยางรถยนตเกา ฯลฯ
9. ซากรถยนต (Abandoned Vehicles) หมายถึง ยานพาหนะเกาที่ไมใชแลว รถยนตนั่ง และ
รถบรรทุก ทําใหไมนาดู รกรุงรัง สิ้นเปลืองพื้นที่ เปนที่อยูอาศัยของหนูและแมลง
10. เศษสิ่งปลูกสราง (Construction & Demolition Wastes) หมายถึง เศษวัสดุสิ่งของ ที่เกิดจากการ
กอสราง และการรื้อถอนอาคารสิ่งกอสรางตางๆ เชน ขี้เลื่อย เศษไม เศษกระเบื้อง เศษหิน ทราย ปูนซีเมนต เศษ
โลหะ เสาคอนกรีต ฯลฯ
11. ขยะพิเศษ (Special Wastes) หมายถึง เศษสิ่งของที่มีอันตราย มีการปนเปอนของเชื้อโรค วัตถุที่
ระเบิดได เศษสิ่งของที่ปนเปอนดวยสารกัมมันตรังสี เชน กระปองสี ถานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต ฯลฯ
12. กากตะกอนของน้ําโสโครก (Sewage Treatment Residues) หมายถึง เศษดิน กรวด ทราย และ
วัตถุอื่นที่มีอนุภาคเล็กๆ สวนใหญเปนพวกกากตะกอนและโคลนตม ซึ่งเหลือคางจากการบําบัดคุณภาพของน้ําดิบให
เปนน้ําประปาและการบําบัดคุณภาพน้ําโสโครก รวมถึงกากตะกอนที่สูบถายจาก ถังเกรอะและหลุมสวมดวย
การจัดขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกอนทิ้งและนําขยะ
บางประเภทกลับมาใชประโยชนใหม (ภาณี คูสุวรรณ, 2546, น.130-131) ไดกลาวถึงวิธีการลดและใชประโยชน โดย
ใชวิธี 5R ไดแก การใชอยางประหยัด (Reduce) การนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใชใหม (Recycle) การซอมแซม
วัสดุที่ชํารุด (Repair) การหลีกเลี่ยงวัตถุที่มีพิษ (Reject) และการนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) สวนระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย มีหลายวิธี ไดแก การฝงกลบ (landfill) การเผาทําลายดวยความรอน แยกประเภทอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม
ใบไม นําไปหมักทําปุย (วินัย วีระวัฒนานนท, 2545, น.104) การหมักทําปุย เปนเทคโนโลยีหลักในการกําจัดขยะ
ชุมชน และมีผลพลอยได คือ ไดพลังงานกลับมาในรูปของความรอนหรือกาซชีวภาพ (วิชชา ชาครพิพัฒน, 2550,
บทคัดยอ) การนําไปทิ้งทะเล และการแยกเศษอาหารนําไปเปนอาหารสัตว (เตือนจิต สุดสวาท, 2547, น.29 และภานุ
พิทักษเผา, 2549, น.1) สอดคลองกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม (2551, น.5-7) ไดกลาววา การกําจัดขยะมูล
ฝอยมีหลายวิธี ไดแก การนําขยะไปหมักทําปุย (Composting Method) การนําขยะไปเทกองกลางแจง หรือการนํา
ขยะไปทิ้งไวตามธรรมชาติ (Open Dump) การเผาดวยความรอนสูง หรือการกําจัดโดยใชเตาเผา (Incineration) การ
ฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) และการนําขยะสดไปเลี้ยงสัตว (Hog Feeding) และสอดคลองกับ
สุทธิรักษ สุจริตตานนท, (2550) ไดกลาววา วิธีกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตอง คือ การเผาในเตาเผาขยะ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
1. จากผลวิจัยประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบาง
โปรง สูงสุด ดานการลดจํานวนการเกิดขยะ ดั้งนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารงาน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิผล ควรมีการวางแผนงานอยางเปนระบบ มีการจัดนโยบายและแผนดําเนินงาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ตลอดจนใหความสําคัญกับการสงเสริมและการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. จากผลวิจัยประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบาง
โปรง ต่ําสุด ดานการนําไปแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับสงเสริมและสนับสนุนการแปรรูปของ
ใชแลวกลับมาใชใหม การใหความรูและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหม ตลอดจนควร
มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนเกิดการรับรูและสามารถนําการแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหม
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการ
บริหารสวนตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ โดยจําแนกตามกลุมประชาชนที่ มี
สถานภาพทางสังคมและสภาพแวดลอมตางกั้นเพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการรับรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เพื่ อผลการศึก ษาจะใช เปน แนวทางในการพั ฒ นาและวางแผนเชิง กลยุ ท ธในการบริหารจั ดการและส ง เสริมการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการใหดียิ่งขึ้น
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว
Marketting Mix Of Mobilephone At Sakaeo Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

จีระนันต แจงกลาง
สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารยเยาวกุล เกียรติสุนทร
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมื อถือในจังหวัดสระแกว มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดที่มี ผ ลตอการเลื อกซื้ อโทรศัพ ทมื อถือของประชาชนในจั ง หวั ด สระแกว
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนในจังหวัดสระแกว จํานวน 558,400 คน โดยกําหนดขนาดตัวอยางจาก
สูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-Test , F-Test
ทั้งนี้กําหนดระดับความมีนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว โดยรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกด านอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ย
จากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมา ดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ดานชองทาง
การจัดจําหนาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และดานสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 จากการเปรียบเทียบปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว จําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร พบวา ดานเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน โดยรวมและ
รายดาน มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกวที่ ไมแตกตางกัน สวนดานอายุ และ
การศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกวที่แตกตางกัน
ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, โทรศัพทมือถือ, จังหวัดสระแกว
Abstract
Research on the marketing mix of mobilephones in Sa Kaeo province. The purpose
is to study the marketing mix factors affecting mobilephone purchase. People in SaKaeo
Province The population used in this research. The sample size of Taro Yamane was 400
people. And the t-Test, F-Test, determine the significance level of 0.05.
The results showed that the marketing mix of mobilephones in SaKaeo province The
overall level is very high. The mean score was 3.98. Sort by average to least product. The
mean was 4.12, followed by the average price of 4.06. The average was 3.97 and marketing
promotion. The mean score was 3.75. From the comparison of marketing mix factors
affecting the selection of mobilephones of people in SaKaeo Province. By demographic
characteristics, gender, marital status, occupation, and monthly income varied significantly.
The overall and individual aspects of mobilephone selection in SaKaew were not significantly
different, while the age and education levels were significantly different among people who
bought mobilephones in SaKaeo. different Statistical significance was at 0.05.
Keywords : Marketting Mix, Mobilephone, Sakaeo Province
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บทนํา
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ งโทรศัพทมือถือที่ในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากการรับสายและโทรออกแลวยังสามารถใหความบันเทิงในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการดู
หนัง ฟงเพลง เลนเกม เลนอินเตอรเน็ตหรือแมกระทั่งตัดตอคลิปวิดีโอเพื่อจัดทําเปนภาพยนตรสั้น ๆ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Services) เปนบริการที่ไดรับความนิยมและแพรหลาย ซึ่งยังมีแนวโนม
การเติบโตเพิ่มขึ้น ถึงแมจะเปนการเพิ่มในอัตราที่ลดลงหรือไมเติบโตอยางกาวกระโดดดังเชนอดีตที่ผานมาในระยะ
5-6 ป โดยมี จํ านวนผู ใช บ ริการโทรศัพ ท เคลื่ อนที่ ในป 2556 อยู ที่ 92.94 ล านเลขหมาย ทํ าใหสั ด ส ว นของผู
ลงทะเบียน ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอจํานวนประชากรอยูที่รอยละ 139.22 เลขหมายตอจํานวนประชากร 100
คน ทั้งนี้ ประมาณการวา เมื่อสิ้นป 2557 จะมีผูลงทะเบียน ใชบริการเพิ่มขึ้นเปน 100.87 ลานเลขหมาย ทําให
สัดสวนของ ผูลงทะเบียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอจํานวนประชากรอยูที่ รอยละ 150.55 เลขหมายตอจํานวน
ประชากร 100 คน และประมาณการเมื่อถึงป 2561 มีจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สูงถึง 131.26
ลานเลขหมาย สําหรับตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนมีรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เฉลี่ยตอเลขหมายตอ
เดื อน (Average Revenue per Unit: ARPU) ที่ เปน แนวโน ม คอนขา งทรงตั ว และการที่ ตลาดบริการ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ยั ง เติ บ โตอยู ไ ด ผ ลส ว นหนึ่ ง จากแรงผลั ก ดั น ให มี ก ารใช บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ผ า นทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยรายไดจากบริการทางเสียง ที่ทรงตัวหรือลดลงในอนาคตและเปนแนวโนม
ของธุรกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก (สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ. 2557. รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจําป 2556-2557 แหลงที่มา :
http://www.nbtc.go.th/getattachment/Business/commu/telecom/informatiton/research/documen
t/ดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคม/ป-2014/2-ป-2014- (8-1-MB).pdf.aspx. 27 มกราคม 2560.)
ธุรกิจโทรศัพทมือถือยิ่งนับวันยิ่งมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทําใหแตละบริษัทผูผลิตตองทําการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ทั้งดานรูปลักษณ คุณสมบั ติพิเศษของโทรศัพท ใหสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ และทันสมัยอยู
ตลอดเวลา โดยคํานึงถึงความกาวล้ําของเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในดานมัลติมีเดีย การสงผานขอมูลในระบบไร
สาย การรับสงอีเมล ประชุมออนไลน การดาวนโหลดขอมูล สงวีดีโอผานโทรศัพทและรองรับการทําธุรกรรม ผาน
โทรศัพทที่มีคุณสมบัติพิเศษอยางสมารทโฟน เพื่อปรับใชงานตามความตองการ ความสะดวกเหมาะสมกับผูใชงาน
และระดับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ อีกทั้งผูประกอบการธุรกิจโทรศัพทมือถือยี่หอตาง ๆ ไดผลิตโทรศัพทมือถือที่
มีฟงกชั่นคลายคลึง แตจําหนายในราคาที่ต่ํากวา และมีมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมีจํานวนคูแขงที่เพิ่มมากขึ้นในตลาด
อาจเปนสาเหตุทําใหผูประกอบการเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือบางราย ใชวิธีทุจริต โดยมีการละเมิดลิขสิทธิ์ มีการ
ดัดแปลงชื่อของสินคา รูปลักษณและฟงกชั่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ออกมาจําหนายในราคาที่ถูกกวา (ณัฐภูมิ จง
วิริยะเจริญชัย, 2558)
ในป 2560 ตลาดสมารทโฟนในไทยยังตองเผชิญกับความทาทายหลายประการที่อาจทําใหการขยายตัว ไม
โดดเดน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ไมมีปจจัยสนับสนุนทางดานการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีสื่อสารใหม ๆ เกิดขึ้น
ดังเชนการเปลี่ยนผานจากการใชเทคโนโลยี 2G มาสู 3G/4G ในชวงหลายปที่ผานมา คาดวา จํานวนสมารทโฟนที่
ขายไดในป 2560 นาจะอยูที่ประมาณ 17.2 - 17.4 ลานเครื่อง ขยายตัวในกรอบแคบราวรอยละ 1.8 – 2.9 ซึ่งเปน
การขยายตัวในอัตราที่ลดลง จากป 2559 ที่คาดวาจะขยายตัวสูงราวรอยละ 8.3 จากป 2558 ขณะที่มูลคาตลาด
สมารทโฟนไทยจะมีมูลคาประมาณ 96,550 – 97,950 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.0 – 4.5 จากป 2559 ที่คาดวา
จะขยายตัวราวรอยละ 5.0 จากป 2558
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การแขงขันทําการตลาดอยางเขมขนของกลุมผูประกอบการผลิตและจัดจําหนายสมารทโฟนทั้งรายเกา
และรายใหม รวมถึงกลุมผูประกอบการโทรคมนาคม นับวาเปนสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนตลาดสมารทโฟนในไทย
ในป 2560 ใหยังมีการเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการมุงเนนทําการตลาดอยางจริงจังของกลุมผูผลิตสมารท
โฟนจีน เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดสมารทโฟนในไทยมากขึ้น ขณะเดียวกัน ผูบริโภคกลุมเปาหมายของตลาด
สมารทโฟนป 2560 ยังเปนกลุมผูใชสมารทโฟนรายเดิม ซึ่งสวนใหญเปนผูที่มีรายไดระดับปานกลางถึงระดับบนที่
ยังคงมีกําลังซื้อ โดยเปนการซื้อสมารทโฟนเครื่องใหมเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ ไมสามารถใชงานได ขณะที่ผูใชงาน
บางสวนโดยเฉพาะผูที่ชื่นชอบและติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ ในสมารทโฟน อยูเสมอ อาจทําการซื้อสมารทโฟนรุน
ใหม เพราะตองการใชงานในเทคโนโลยีหรือฟงกชั่นใหม ๆ เหลานั้น โดยทําการขายสมารทโฟน เครื่องเดิมออกสู
ตลาดสมารทโฟนมือสอง หรืออาจทําการซื้อสมารทโฟนรุนใหม เพื่อใชงานเปนเครื่องที่สอง เปนตน
ทั้งนี้ คาดวาในป 2560 สมารทโฟนจากจีนนาจะมีสวนแบงทางการตลาดสมารทโฟนในไทยมากกวารอยละ 30.0
ของจํานวนยอดขายสมารทโฟนในไทยทั้งหมด เพิ่มขึ้นราวหนึ่งเทาตัวจากป 2558 ที่สมารทโฟน จากจีนมีสวนแบง
ทางการตลาดเพียงรอยละ 15.0 ของจํานวนยอดขายสมารทโฟนในไทยทั้งหมด ซึ่งเปนการแยงชิงสวนแบงตลาดมา
จากผูผลิตสมารทโฟนสัญชาติอื่น ๆ ที่ครองตลาดสมารทโฟนในไทยอยูเดิม

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชน ในจังหวัด
สระแกว

กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานสงเสริมการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดของโทรศั พ ท มื อ ถื อ ในจั ง หวั ด สระแก ว เป น วิ จั ย
เชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดสระแกว จํานวน 558,400 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยมีการออกแบบสอบภามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว ซึ่งแบบสอบถามสามารถแบงออกเปน 3 สวน คือ
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คําถามประกอบดวยการสอบถามขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยตามไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจั ยที่เกี่ยวของ แลว นําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุ งแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC (Index of item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ไดคาเทากับ 0.92
6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาเทากับ 0.948
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณ และ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการ นําขอมูล
ที่เก็บรวบรวมมาจากการศึกษามาคํานวณและมีการแสดงคาขอมูลเปนจํานวนรอยละ (Percentage) โดยใชตาราง
แสดงคาเปรียบเทียบ จากนั้นจึงดําเนินการอธิบายโดยการแปลความหมาย ของขอมูลดังกลาวในดานของปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว
2. การวิเคราะหและแปลความหมายเชิงปริมาณ (Quantitative Data) การประมวลผลขอมูล เชิงปริมาณ
ที่เก็บ รวบรวมได จ ะถูกวิ เคราะหแ ละแปลความหมายโดยดํ า เนิ น การประมวลผลด ว ยโปรแกรมสํ า เร็จ รูป ด ว ย
คอมพิวเตอร เพื่อทําการวิเคราะหทางสถิติและแปลความหมายของคาตัวแปรตาง ๆ ตามหลักวิธีของโปรแกรม
ผูดําเนินการวิจัยจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม (Editing) กํ า หนดใช ร หั ส ข อ มู ล (Coding) จั ด หมวดหมู (Categorization) ใส ข อ มู ล เข า ระบบ
คอมพิ ว เตอร ใ นรู ป แบบของแฟ ม ข อ มู ล ด ว ยการคี ย ข อ มู ล ด ว ยมื อ ประมวลผลด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ด ว ย
คอมพิวเตอร นําผลที่ประมวลไดจากโปรแกรมสําเร็จรูปดวยคอมพิวเตอรมาแปลและวิเคราะหตลอดจนสรุปขอมูล
อธิบายผลดวยวิธีการรายงานผลการวิจัยโดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
2. คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrad Deviation) ใชสําหรับวิเคราะห ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว
3. คา t-Test ใช ท ดสอบ สมมติ ฐ านว า ขอมู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลตั ว แปรใดที่ มี ผ ลต อการเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว โดยจําแนกตามเพศ
4. ค า F-Test ใช ท ดสอบ สมมติ ฐ านว า ขอมู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลตั ว แปรใดที่ มี ผ ลต อ การเลื อกซื้ อ
โทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว โดยจําแนกตัวแปรที่มีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ผล/สรุปผลการวิจัย
การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยนําเสนอเปนภาพรวมและขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยที่ตั้งไวตามลําดับ ดังนี้
1. ประชาชนผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เป น เพศหญิ ง อายุ ระหว า ง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.98 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดแก ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมา ดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ดานชองทางการจัดจําหนาย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และดานสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ตามลําดับ
2.1 ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดของโทรศั พ ท มื อถือในจั ง หวั ด สระแกว ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียง
อันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก งายตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 รองลงมา ความคงทนของ
ผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 มีการรับประกันตัวสินคา เชน เครื่องมีปญหาสามารถเปลี่ยนเครื่องใหมไดภายใน 7
วัน ค า เฉลี่ ย เท า กับ 4.19 มี ระบบปฏิบั ติ การที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพและมี ค วามหลากหลายของโปรแกรมประยุ กต
(แอพพลิเคชั่น) คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑที่อยูในระดับสากล คาเฉลี่ยเทากับ 4.08
สามารถทดสอบการใชงานของเครื่องกอนซื้อ คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสีสัน รูปราง ความสวยงามและทันสมัย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ตามลําดับ
2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ดานราคา โดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมา สามารถเลือกซื้อได
ตามรุนและราคาที่พอใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 อุปกรณเสริมมีราคาเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สินคามีราคา
พิเศษแตละชวงเวลา คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ราคาคาบริการซอมแซมที่เหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 มีสวนลดราคา
ของสินคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และสามารถผอนชําระได คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ตามลําดับ
2.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ดานชองทางการจั ด
จําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 6 มีการจําหนายผานทาง
Internet มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง นอกนั้นทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ไดแก รานมีความนาเชื่อถือ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 รองลงมา สถานที่จําหนายสามารถหาไดงายและ
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สะดวก คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีใหเลือก คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 การจัดสินคาเปน
หมวดหมูสะดวกในการซื้อ คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เวลาเปด - ปด เหมาะสมกับการใหบริการ คาเฉลี่ยเท ากับ 3.92
การตกแตงรานสวยงามนาสนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และมีการจําหนายผานทาง Internet คาเฉลี่ยเทากับ 3.46
ตามลําดับ
2.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ดานสงเสริมการตลาด โดยรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 6 การจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ตาง ๆ มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ และขอ 7 การโฆษณาผานผูมีชอื่ เสียงในสังคม เชน ดารา นักรอง มีผลตอการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง นอกนั้นทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก
พนักงานขายมีการแนะนําเกี่ยวกับสินคา คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 รองลงมา การประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ
และการโฆษณาที่ทั่วถึง คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 คาบริการรายเดือนและโปรโมชั่นที่หลากหลายจากตัวแทนจําหนาย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 สามารถซื้ออุปกรณเสริมอื่น ๆ จากผูจําหนายไดในราคาพิเศษ คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ใหของ
สมนาคุณและของแถมจากผูจําหนาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 การจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ตาง ๆ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
คาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และการโฆษณาผานผูมีชื่อเสียงในสังคม เชน ดารา นักร อง มีผลตอการตัดสินใจซื้อ คาเฉลี่ย
เทากับ 3.43 ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ ของ
ประชาชนในจังหวัดสระแกว จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานเพศ ดังนี้
ผลการวิ เคราะห เปรีย บเที ย บความคิด เห็ น ของประชาชนที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท มื อถื อของ
ประชาชนในจังหวัดสระแกว จําแนกตามเพศ พบวา เพศของประชาชนผูตอบแบบสอบถามที่ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกวในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
4. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ ใน
จังหวัดสระแกว จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน
4.1 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว จํา แนกตามอายุ พบวา อายุของประชาชนผูตอบแบบสอบถามที่
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว แตกตางกันอยางนอยจํา นวน
1 คู อยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ดัง นั้น ตองทํา การเปรียบเที ยบรายคู วา อายุของประชาชนผู ตอบ
แบบสอบถามมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกวที่แตกตางกันในดานใดบาง พบวา
ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายมีความแตกตางกัน
4.2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการเลือกซื้ อ
โทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา สถานภาพสมรสของประชาชน
ผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกวไม
แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน
4.3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดั บความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว จําแนกตามการศึกษาสูงสุด พบวา การศึกษาสูงสุดของประชาชน
ผูตอบแบบสอบถามที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกวแตกตาง
กันอยางนอยจํานวน 1 คู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นตองทําการเปรียบเทียบรายคูวา การศึกษา
สูงสุดของประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกวที่
แตกตางกันในดานใดบาง พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานสงเสริมการตลาดแตกตางกัน
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4.4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว จําแนกตามอาชีพ พบวา อาชีพของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
ที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว ทั้งในภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน
4.5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัดสระแกว จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการเลือกซื้อโทรศัพทมือถือของประชาชนในจังหวัด
สระแกว ทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ผูวิจัยได
อภิปรายผลโดยรวมและรายดาน ดังนี้
การวิจัยเรื่องปจจั ยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกวผูวิจัยไดอภิปรายผล
โดยรวม อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวีระวงศ อัมพวันวงศ (2555) ไดศึกษาปจจัย สวนประสมทาง
การตลาดที่ มี อิทธิ พ ลต อการตั ดสิ น ใจเลือกซื้ อโทรศัพ ทมื อถือระบบปฏิบั ติ การแอนดรอยด ของผู ใช ง านในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้ออยูในระดับมากที่สุด สวนดานราคา ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออยูในระดับมาก
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ดานผลิตภัณฑ ไดแก งายตอการ
ใชงาน ความคงทนของผลิตภัณฑ มีการรับประกันตัวสินคา เชน เครื่องมีปญหาสามารถเปลี่ยนเครื่องได ภายใน 7
วัน มีระบบปฏิบัติการที่มี คุณภาพ และมีความหลากหลายของโปรแกรมประยุ กต คุ ณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑที่อยูในระดับสากล สามารถทดสอบการใชงานของเครื่องกอนซื้อ และสีสัน รูปราง ความสวยงามและ
ทันสมัย ทุกขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวลีรัตน เทศกิ่ม และสุภาวิณี ทับเณร (2553) ไดศึกษา
เรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ Blackberry และ IPhone ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ Blackberry ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใหความสําคัญกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑมากที่สุด
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ สามารถเลือกซื้อไดตามรุนและราคาที่พอใจ อุปกรณเสริมมีราคาเหมาะสม สินคามีราคาพิเศษในแตละ
ชวงเวลา ราคาคาบริการซอมแซมที่เหมาะสม มีสวนลดราคาของสินคาและสามารถผอนชําระได ทุกขออยู ในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของปณัฐพงษ วิมลโสภณกิตติ (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน ผลการวิจัยพบวาดานราคากลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษามีคาเฉลี่ยเห็นดวยมากคาเฉลี่ยที่มีคา มากที่สุด
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ดานชองทางการจัดจําหนาย
ไดแก รานมีความนาเชื่อถือ สถานที่จําหนายสามารถหาไดงายและสะดวก ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีให
เลือก การจัดสินคา เปนหมวดหมูสะดวกในการซื้อ เวลาเปด - ปด เหมาะสมกับการใหบริการ การตกแตงราน
สวยงามนาสนใจ และมีการจําหนายผานทาง Internet ทุกขออยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของภาคภูมิ
พรอมไวพล (2551) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา iPod ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพล
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ตอการตัดสินใจซื้อสินคา iPod อยูในระดับมาก โดยดานผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับมาก
4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว ดานสงเสริมการตลาด ไดแก การ
จัดกิจกรรมนอกพื้นที่ตาง ๆ มีผลตอการตัดสินใจซื้อและการโฆษณา ผานผูมีชื่อเสียงในสังคม เชน ดารา นักรอง มี
ผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง นอกจากนั้นอยูในระดับมาก ไดแก พนักงานขายมีการใหคําแน ะนํา
เกี่ยวกับสินคา การประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบและการโฆษณาที่ทั่วถึง คาบริการ รายเดือนและโปรโมชั่น ที่
หลากหลายจากตัวแทน สามารถซื้ออุปกรณเสริมอื่น ๆ จากผูจําหนายไดในราคาพิเศษ และใหของสมนาคุณและ
ของแถมจากผูจําหนาย สอดคลองกับงานวิจัยของวรินดา บุญพิทักษ (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทไอโฟนโฟรเอสของผูบริโภคในยานรังสิต ผลการวิจัยพบวาดานสงเสริมการตลาดคือ
สามารถซื้ออุปกรณพวงอื่น ๆ ของโอโฟนโฟรเอสจากตัวแทนจําหนายไดในราคาพิเศษมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาพบว าป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดของโทรศั พ ทมื อถือในจัง หวัด สระแกว ผู วิจั ย ได
อภิปรายผลโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดังนั้นผูวิจัยใคร
ขอเสนอแนะแนวทางที่จะเปนประโยชนในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ง า ยต อการใช ง าน ความคงทนของผลิ ต ภั ณ ฑ มี การรั บ ประกัน ตั ว สิ น ค า มี
ระบบปฏิบัติการที่มีคณ
ุ ภาพและมีความหลากหลายของโปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) คุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑที่อยูในระดับสากล สามารถทดสอบการใชงานของเครื่องกอนซื้อ และสีสัน รูปราง ความสวยงามและ
ทันสมัย เปนปจจัยที่ประชาชนใหความสําคัญในระดับมาก เพราะฉะนั้นควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑในดานตาง ๆ
อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชโทรศัพทมือถือ
2. ป จ จัย ดา นราคาของผลิต ภัณ ฑ เหมาะสมกับคุ ณ ภาพ สามารถเลื อกซื้ อได ตามรุน และราคาที่ พอใจ
อุปกรณเสริมมีราคาเหมาะสม สินคามีราคาพิเศษในแตละชวงเวลา ราคาคาบริการซอมแซมที่เหมาะสม มีสวนลด
ราคาของสินคา และสามารถผอนชําระได เปนปจจัยที่ประชาชนใหความสําคัญในระดับมาก ผูจําหนายสามารถเพิ่ม
โปรโมชั่นพิเศษตาง ๆ เชน เมื่อซื้อโทรศัพทมือถือจะไดรับสวนลดในการซื้ออุปกรณเสริมอื่น ๆ เปนการเพิ่มแรงจูงใจ
ในการซื้อเพิ่มมากขึ้น
3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย รานที่มีความนาเชื่อถือ สถานที่จําหนายสามารถหาไดงาย และ
สะดวก ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มีใหเลือก การจัดสิ นคาเปนหมวดหมูสะดวกในการซื้อ เวลาเปด - ปด
เหมาะสมกับการใหบริการ การตกแตงรานสวยงามนาสนใจ เปนปจจัยที่ประชาชนใหความสําคัญในระดับมาก มี
การจําหนายผานทาง Internet เปนปจจัยที่ประชาชนใหความสําคัญในระดับปานกลาง ผูจําหนายสามารถเพิ่ม
โปรโมชั่นพิเศษตาง ๆ เชน เมื่อซื้อโทรศัพทมือถือจะไดรับสวนลดในการซื้ออุปกรณเสริมอื่น ๆ เปนการเพิ่มแรงจูงใจ
ในการซื้อเพิ่มมากขึ้น
4. ป จ จั ย ด า นส ง เสริม การตลาด พนั กงานขายมี การใหคํ า แนะนํ า เกี่ย วกับ สิ น ค า การประชาสั ม พั น ธ
หลากหลายรูปแบบและการโฆษณาที่ทั่วถึง คาบริการรายเดือนและโปรโมชั่นที่หลากหลายจากตัวแทน สามารถซื้อ
อุปกรณเสริม อื่น ๆ จากผูจํา หนา ยไดในราคาพิเศษ ใหของสมนาคุณ และของแถมจากผูจํ าหนาย เป นปจ จัย ที่
ประชาชนใหความสําคัญในระดับมาก การจัดกิจกรรมนอกพื้นที่ตาง ๆ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ การโฆษณาผานผูมี
ชื่อเสียงในสังคม เชน ดารา นักรอง มีผลตอการตัดสินใจซื้อ เปนปจจัยที่ประชาชนใหความสําคัญในระดับปานกลาง
ผูจําหนายควรมีการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ใหทั่วถึงเพื่อใหผูบริโภคมีการรับรูถึงผลิตภัณฑมากขึ้น มีการลด
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ราคาคาเครื่องและอุปกรณเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการตัดสินใจซื้อใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาในครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัด
สระแกว ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อผลการศึกษาที่ไดนั้นจะ
ครอบคลุมกลุมตัวอยางที่กวางขึ้น
2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือของประชน ปจจัยทาง
สังคม ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ คานิยม เพื่อนําขอมูลที่ ไดมาใชในการวางแผนการตลาดที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง
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พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
Media exposure via online networking of AEROTHAI's employees

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ชไมพร ซอนกลิ่น
สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย
ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคม
ออนไลน เพื่อศึกษาพฤติกรรมตอการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมตอการเปดรับ
ขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด โดยใชแบบสอบถามเป น
เครือ่ งมือในการเก็บขอมูลจากพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด จากกลุมตัวอยาง 400 คน ซึ่งได
จากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) ประกอบดวย 5 ตัวแปรตน คือ
ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน ระดับรายได และ 3 ตัว
แปรตาม คือ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ไดแก (1) ดานการแสวงหาความรู (2) ดานการเปดรับขอมูล (3) ดาน
การเปดรับประสบการณ (Samuel L. Becker ,1978) ทําการวิเคราะหผลการศึกษาโดยใชวิธีทางสถิติ ไดแก รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยการใช การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-Way ANOVA) และการทดสอบ T-Test โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD (Fisher’s Least Square
Difference) ประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิ จั ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มี อายุ 21-30 ป มี ส ถานภาพโสด
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณทํางานน อยกวาหรือเทากับ 5 ป และมีรายไดอยูในชวง 20,00130,000 บาท นอกจากนั้นยังพบวา พฤติกรรมกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน ที่มีตอปจจัยดานการ
เปดรับประสบการณทางสังคมออนไลนมากที่สุด ในดานการเลือกดูสื่อสังคมออนไลนที่สนใจ เพื่อแสวงหาความ
สนุกสนาน เราใจ ตื่นเตน และการผอนคลาย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
1) พนักงานที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนดานการ
เปดรับขอมูล และดานการเปดรับประสบการณแตกตางกัน
2) พนักงานที่มีประสบการณตางกันมีความสัมพันธในดานการแสวงหาความรู ดานการเปดรับขอมูล และ
ดานการเปดรับประสบการณแตกตางกัน
3) พนักงานที่มีรายไดตางกันมีความสัมพันธในดานการเปดรับประสบการณแตกตางกัน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับ สังคมออนไลน พนักงาน
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Abstract
This research have objectives to learn the factors which affect the media exposure
via social networking ,it’s behaviors and compares the media exposure via social
networking of AEROTHAI’s employee by using questionnaires to harvest information .
The population of 400 men and women took this questionnaires by using convenient
sampling method . There are 5 independent variable composed with sex, age ,education,
marital status, job experience and income level. The are 3 dependent variable composed
with knowledge seeking , media exposure , experience exposure (Samuel L.Becker,1978)
Using those gathered information and using statistic method including percentage , standard
deviation and prove those number with One-Way ANOVA and T-Test . With significant
different in statistic at 0.05 but if any difference in Post Hoc test , Fisher’s Least Square
Difference method will be used and calculate by SPSS for windows
According to the research , Most of the questionee are female aging of 21-30 years
old with single marriage status with bachelor degree with equal or less than 5 years work
experience and with income level between 20,001-30,000 baht . Moreover the media
exposure via social networking is correspond to fun , excitement and relax only
According to hypothesis testing ,
1. employees with different age are correspond to the media exposure via social
networking differently
2. employees with different work experience are correspond to the media exposure
via social networking differently
3. employees with different income level are correspond to the media exposure via
social networking differently
Key Word (s) : Exposure behavior Social network Employee

บทนํา
การสื่อสารนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ งของสิ่งมีชีวิตมาอยางยาวนาน และมากไปกวานั้น การสื่อสารได
หลายเปนกระบวนการในการรับรู ถายทอดความรูสึก ความคิดเห็นที่แตกตางและทัศนคติ เพื่อที่ใหผูอื่นไดรับทราบ
ตามวัตถุประสงค อาจกลาวไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหสังคมเจริญกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง ดังนั้น
มนุษยเราจึงไดมีการพัฒนาลักษณะในการสื่อสารออกมาในรูปแบบตางๆ อาทิ การสื่อสารดวยภาพ การสื่ อสารดวย
การใชสัญญาณ การสื่อสารระหวางบุคคล เปนตน
เทคโนโลยีนับวามีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาการสื่อสาร ดวยความดาวหนาของเทคโนโลยีใหมๆ
ไดนํามนุษยเราไมสูยุคแหงการติดตอสื่อสารทั่วโลก ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันนั้น ไดมามีสวนเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันแทบทั้งสิ้น การสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งเปนยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารไดถูกนํามาใชอยาง
แพรหลาย มีจุดสําคัญมาจากการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งใหการสื่อสารระหวางบุคคล หนวยงาน และองคการ
ตางๆ ในโลกถูกเชื่อมโยงผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต
เครือขายสังคมออนไลนไดถือกําเนิดขึ้นและเปนที่นิยมกันเปนอยางมาก ในหมูวัยรุนของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแตป 1997 ในแตละป แตละเว็บไซตนั้นไมไดจํากัดเฉพาะการใหผูเลนไดทําการสนทนาซึ่งกันและกัน การสง
ขอความถึงกัน แตยังเปดโอกาสใหผูเลนไดฟงเพลง อานบั นทึกออนไลนหรือไดอารี่ออนไลนของผูอื่น ดูหนังหรือหา
ขอมูลความรูตางๆ (Boyd and Ellison, 2008) และชวง 10 ปที่ผานมา คนไทยมีการใชอินเตอรเน็ตกันเพิ่มขึ้น
เทาตัว เรียกวา เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน ซึ่งพฤติกรรมของผูใชงานโซเซียลมีเดียสวนใหญนิยมใชเ ปนชองทาง
ติดตอสื่อสารพูดคุย อัพเดทขอมูลขาวสาร (สมชาย สกุลอือ ,2556:บทคัดยอ)
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อยางไรก็ตามทราบกันดีวาระบบอินเตอรเน็ตเปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งผลดีผลเสียตอผูทมี่ าใชบริการ
และดวยเหตุผลที่ไมสามารถควบคุมเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบอินเตอรเน็ตได นั้น จึงทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้น
ตอผูใชบริการ ทั้งนี้ก็มีผลเนื่องมาจากการที่ผู ใชบริการมีการใชบริการมากจนเกินไปหรืออิทธิพลจากสังคมที่ทําให
ตองเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคมออนไลน มีการแสดงออกซึ่งตัวตนรวมถึงขอมูลในเรื่องสวนตัวอาจถูกละเมิดความ
เปนสวนตัว การโจรกรรมขอมูลหรือรูปภาพ การเปดเผยขอมูลที่ปราศจากการกลั่นกรอง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่ง
ตางๆ หรือบุคคลหรือผูมีสวนเกี่ยวของ
Theotokis & Doukidis (2009) กลาววาในปจจุบันนี้การเพิ่มจํานวนของเว็บไซตประเภทเครือขายสังคม
ออนไลนมีอัตราการเพิ่มมากขึ้น โดยไดทําการวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมการหลงใหลจนผิดปกติและการติดการใชบริการ
พบวามาจากประสบการณที่ใชบริการและมีผลมาจากการเห็นประโยชนเปนสําคัญ (Utilitarian Determinants)
การชอบ (Hedonic Determinants) สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของรูปแบบที่มีใหเลือกใชรวมไปถึงเครื่องมือ
ตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนเครือขายทางสังคมที่สรางความทาทายและสนุกสนานใหกับผูใชบริการได และความที่มี
เว็บไซตที่ใหบริการอยูมากที่ใหเลือกและดวยที่แตละชุมชนของเครือขายสังคมออนไลนตางก็อยากใหไดรับความ
นิยมจึงมีรูปแบบใหเลือกเพื่อตรงกับความตองการของแตละคน โดยที่แตละเว็บไซตนั้นก็จะมีความเปนเอกลักษณที่
เปนเรื่องเฉพาะแตกตางกันไป และสังคม (Social Determinants) ในการใชบริการผานเครือขายสังคมออนไลนนั้น
ผูใชจึงสามารถเปดเผยความลับของตัวเอง ถกเถียงเรื่องปญหา หรือแสดงอัตลักษณความตองการของตัวเองที่ไมกลา
ทําในโลกแหงความเปนจริงหรือไมเคยคิดจะทําได
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2522) กลาววาพฤติกรรมนั้นเปนการกระทํา แสดงออกของบุคคลที่แตกตางกัน
มักเกิดขึ้นจากการไดรับขอมูลขาวสารแตกตางกัน ยอมทํา ใหเกิดการสั่งสมประสบการณที่แตกตางกัน สงผลตอ
พฤติกรรมของบุคคลแตกตางตามไป จากการ อภิปรายสามารถวิเคราะหไดวาการที่ผูรับสารมีลักษณะทางประชากร
ที่แตกตางกันยอมทําใหมี พฤติกรรมการเปดรับสื่อในดานตางๆแตกตางกันไปตามแตละบุคคลนั่นเอง
McCombs and others (2011) กลาววาการเปดรับขาวสารเปนพื้นฐานหนึ่งในการวัดระดับ ความสนใจ
โดยเนื้อหาขาวสารตางๆที่ผูรับสารไดรับนั้น สามารถใชเปนเครื่องมือชี้วัดพฤติกรรม ของผูรับสารได เชน ปริมาณ
การรับขาวสารตอวันหรือตอสัปดาห
จากการที่ไ ด กล า วมาขา งตน ผูวิ จั ย ในฐานะพนั กงานบริษัท วิ ทยุ การบิ นแหงประเทศไทย จํ ากัด เห็น
ความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของ
พนักงานบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เนื่องจากสามารถสรางประโยชนจากการเปดรับสารทางการ
สื่อสารผานสังคมออนไลนกับกลุมพนักงานดังกลาว อีกทั้งผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความนาสนใจของการสื่อสารในรูปแบบ
สังคมออนไลนวารูปแบบการสื่อสารที่มีการเชื่อมโยง เปนที่นิยมและสามารถสรางศักยภาพทางการสื่อสารไดอยาง
มาก จึงนับวาเปนสื่อใหมที่มาแรง นาสนใจในการศึกษาคนควา อี กทั้งยังมีทิศทางการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วตอเนื่องในปจจุบันและอนาคตตอไปอยางไมหยุดยั้งอีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมตอการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมตอการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด
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วิธีการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัยที่ประกอบ
ดวย 9 ตัวแปร และสรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรการวิจัยไว 18 สมมติฐาน (ดังรูปที่ 1)
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ประสบการณทาํ งาน
6. ระดับรายได

พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
1. ดานการแสวงหาขอมูล
2. ดานการเปดรับขอมูล
3. ดานการเปดรับประสบการณ
(ที่มา : Samuel L. Becker (1978)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรไดแก พนักงานบริษัทวิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด รวมจํานวนพนักงาน 3,025 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางการคํานวณดวยสูตรยามา
เน (Yamane,1970) (n=N/1+Ne2) จะไดขนาดของงกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง และกําหนดวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 3 ตอน ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยหลายทานที่ไดรับการ
ยอมรับมาปรับใชใหเขากับบริบทพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน โดยตอนที่ 1 เปนขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณทํางาน ระดับ
รายไดลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกคําตอบ (Check List) จํานวน 6 ขอ ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จํากัด ซึ่งขอคําถาม ดังกลาวเปนมาตรวัดแบบประมาณคาตามแนวทาง ของลิเคิรท 5 ระดับ แบงออกเปน 3 ดาน
ไดแก (1) ดานการแสวงหาความรู (2) ดานการเปดรับขอมูล (3) ดานการเปดรับประสบการณ ตอนที่ 3 ขอมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขความพึงพอใจของพนักงานตอ การเปดรับขาวสารทาง
สังคมออนไลน หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
ผูวิจัยรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง กอนนําไปทดลองใชกับกลุมประชาชน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
แตมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความ เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห
หาค าสัมประสิทธิ์ ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว า คาระดับ ความเชื่ อมั่น ของ
แบบสอบถามเทากับ 0.88 ซึ่งถือไดวาอยูในระดับดีมากหมายถึง แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไป
ศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ดานลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาพนักงานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีประสบการณทํางานนอยกวาหรือเทากับ 5
ป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท มากที่สุด
2. การวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงานบริษัทวิทยุการบิน
แหงประเทศไทย จํากัด ทั้ง 3 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.82 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาพนักงานใหความสําคัญกับดานการเปดรับประสบการณในอันดับแรก อันดับตอมาพนักงานใหความสําคัญกับ
ดานการแสวงหาความรู อันดับสุดทายพนักงานใหความสําคัญกับดานการเปดรับขอมูล
3. การวิเคราะหดานพฤติกรรมของพนักงาน บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พบวา เหตุผลหลัก
ที่พนักงานเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนเพราะมีการเลือกดูสื่อสังคมออนไลนที่ นาสนใจ เพื่อแสวงหาความ
สนุกสนาน เราใจ ตื่นเตน และการผอนคลายบอยที่สุดอันดับแรก รองลงมาคือ เปดรับขอมูลขาวสารเมื่อตองการ
ทราบ เพื่อสนับสนุนตอยอดความรูที่มีอยู และเปดรับขาวสารคนหาขอมูล หรือดูรีวิว จากประสบการณของผูใชสื่อ
ออนไลนทานอื่น ๆ เปดรับขอมูลขาวสารเพื่อสามารถนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับไปถายทอดกับผูอื่นในสังคม ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. พนักงานที่มีเพศตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน
2. พนักงานที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนไมแตกตาง
กัน ยกเวน ดานการเปดรับขอมูลและดานการเปดรับประสบการณ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3. พนักงานที่มีสถานภาพตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน ไม
แตกตางกัน
4. พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคม
ออนไลนไมแตกตางกัน
5. พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคม
ออนไลนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
6. พนักงานที่มีรายไดตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน ไม
แตกตางกัน ยกเวนดานการเปดรับประสบการณ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

อภิปรายผล
ผูวิจัยไดนําผลมาสรุปเพื่อใหทราบขอเท็จจริง โดยนําทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุนดังนี้
1. ดานลักษณะประชากรศาสตร พนักงานบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีประสบการณทํางานนอยกวา
หรือเทากับ 5 ป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของ (บุบผา
เมฆศรีทองคํา และขจรจิต บุนนาค ,2557) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคขาวผานสื่อเฟซบุคของคนตางวัยใน
สังคมไทย พบวา ผูหญิงมีแนวโนมที่ใชสื่อสังคมออนไลนมากกวาเพศชาย โดยสื่อสังคมออนไลนที่นิยม เปนอันดับตน
ๆ คือ เฟสบุค ซึ่งเพศหญิงจะใชในการสรางปฏิ สัมพันธกับแบรนดตาง ๆ ผานสื่อสังคม ออนไลน มากกวาเพศชาย
ถึงรอยละ 58 และในงานวิจัยครั้งนี้พบวา เพศหญิงและเพศชายมีการ เปดรับขอมูลที่ถูกแชรแตกตางกัน โดยเพศ
ชายใชเฟสบุคในการรับขาวสารจากหนา Fan Page มาก ที่สุด สวนเพศหญิงนั้นใชเฟสบุคในการติดตามขอมูลความ
เคลื่อนไหวของเพื่อน ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดที่วา เพศหญิงใชการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ติดตอสื่อสาร
แสดงความรูสกึ (Dainton & Zelley, 2011 : 191) ซึ่งไมตางกับงานวิจัยของ (ภาณุวัฒน กองราช ,2554) ไดศึกษา
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เรื่องพฤติกรรมในการสื่อสารออนไลนของวัยรุนในประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชเครือขายออนไลน
เปนเพศหญิง โดยใชเฟสบุคในการสนทนาโตตอบบนกระดานสนทนา การเขารวมกลุม การแบงปนรูปภาพ การ
แบงปนวิดีโอ การคนหาเพื่อนเกา อยางไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้พบวา เพศชายและเพศหญิงมี ความชื่นชอบใน
การเปดรับขอมูลขาวสารประเภทความรู และเคล็ดลับตางๆ เหมือนกัน
2. ปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด ทั้ง 3 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญมาก
ที่สุดคือ ดานการเปดรับประสบการณ สอดคลองกับงานวิจัยของ (รัญญา นาคนุน ,2558) ไดศึกษาเรื่องการสํารวจ
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสื่อออนไลน (สื่ออินเตอรเน็ต) และทัศนคติที่สงผลตอ ภาพลักษณสบูแครอท
ฟลิปปนสที่จําหนายทางออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความบอยที่ปฏิบัติตอพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารดานตางๆ ที่สงผลตอภาพลักษณของสบูแครอทฟลิปปนสที่จําหนายทางออนไลนโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีระดับความบอยที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานการเปดรับประสบการณ
3. การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมของพนักงาน บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พบวา ใน
ภาพรวม พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของ
พนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก พิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูต อบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัยดานการเปดรับประสบการณ อันดับสุดทายไดแก ดานการเปดรับขอมูล
ดานการเปดรับประสบการณ พบวาความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของ
พนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด โดยรวมมีระดับความสําคัญ มาก โดยพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอันดับแรกไดแก เลือกดูสื่อสังคมออนไลนที่สนใจ เพื่อแสวงหาความสนุกสนาน เราใจ ตื่นเตน และการผอน
คลาย อันดับสุดทายไดแก เปดรับขอมูลขาวสารเพื่อสามารถนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับไปถายทอดกับผูอื่นในสังคม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (รัญญา นาคนุน ,2558:69) ศึกษาเรื่องการสํารวจพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสื่อ
ออนไลน (สื่ออินเตอรเน็ต) และทัศนคติที่สงผลตอภาพลักษณสบูแครอทฟลิปปนสที่จําหนายทางออนไลน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความบอยที่ปฏิบัติตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานตางๆ ที่สงผลตอภาพลักษณของ
สบูแครอทฟลิปปนสที่จําหนายทางออนไลนโดยรวมอยูในระดับมากที่ สุด ในดานการเปดรับขาวสารคนหาขอมูล
เกี่ยวกับประสบการณ ของผูที่เคยใชสบูแครอทฟลิปปนสทางสื่อออนไลน
ดา นการเป ดรับ ขอมู ล พบว า ความคิดเห็น เรื่อ งพฤติ กรรมการเป ด รับขา วสารทางสั งคมออนไลน ของ
พนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก โดยพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอันดับแรกไดแก นําขอมูลขาวสารที่ไดไปชวยประกอบการตัดสินใจดานทองเที่ยว อันดับสุดทายไดแก นํา
ขอมูลขาวสารที่ไดไปชวยประกอบการตัดสินใจดานเชื่อมความสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (กฤษณ
วรรณ วรมิศร ,2553) ศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อกับการตัดสินใจทองเที่ยวตางประเทศของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ คนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในตางประเทศ จากอินเทอรเน็ต
และสื่ อที่ มี อิท ธิ พ ลต อการเดิ น ทางท อ งเที่ ย วต า งประเทศ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ 3 อัน ดั บ แรก คื อ สื่ อบุ ค คล สื่ อ
อินเทอรเน็ต และสื่อมวลชน
ดานแสวงหาความรู พบวาความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด โดยรวมมีระดับความสําคัญมาก โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับ
แรกไดแกมีพฤติกรรมออนไลนทั้งวัน อันดับสุดทายไดแก มีการสมัครสมาชิกเพื่อรับขอมูลขาวสารจากสื่อออนไลน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พัชรภรณ ไกรชุมพล ,2555) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผาน
เครือขายสังคมออนไลน ในการสรางชื่อเสีย ง กรณีศึกษายูทูบ (YouTube) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผลการวิจัย
พบวาผูใหสัมภาษณมีทัศนคติเชิงบวกตอยูทูบ และมีพฤติกรรม การสื่อสารผานเครือขาย สังคมออนไลนโดยเฉพาะยู
ทูบอยางสม่ําเสมอ
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4. ผลการวิเคราะหคาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณทํ างาน ระดั บรายได ในการทดสอบสมมติฐ านในภาพรวมไม
แตกตาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา
พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคม
ออนไลนดานการแสวงหาความรู ดานการเปดรับขอมูลและดานการเปดรับประสบการณ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ (Wilbur Schramm, 1973:121-124) พบวาประสบการณเปนปจจัยที่ทําใหการแสวงหาขาวสาร
ของผูรับสารนั้นแตกตางกัน เนื่องจากระยะเวลาอานของแตละคนไมเทากัน
พนักงานที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน ดานการ
เปดรับขอมูลและดานการเปดรับประสบการณแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (นิตยา ศรีคง,2557) ได
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจ และการใชประโยชน จากหนังสือพิมพออนไลน ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในกลุมสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร พบวาอายุตางกันมีชื่อฉบับของหนังสือพิมพ ความถี่และ
ลักษณะการเปดอานขาวหนังสือพิมพออนไลนที่ตางกัน
พนักงานที่มีรายไดตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน ดานการ
เปดรับประสบการณแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงาวิจัยของ (ปรมะ สตะเวทิน ,2538) ไดศึกษาเรื่องการ
สื่อสารมวลชน กระบวนการและทฤษฎี พบวา รายได ทําใหคนมี ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่แตกตางกัน
รายไดของคนยอมเปนการกํา หนดความตองการของคน ตลอดจนกํา หนดความคิดของคนเกี่ยวกับสิ่งตางๆ และ
พฤติกรรมตางๆ รายไดเปนปจจัยที่มีความสัมพันธในการเปดรับ

ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานสามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนา
องคกร รวมทั้งวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปไดดังนี้
1. ดานการแสวงหาความรู ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความบอยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารดานการแสวงหาความรู โดยรวมในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาระดับความบอยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารดานการแสวงหาความรูแตละประเภทแลว พบวามีผูตอบแบบสอบถามมีระดับความบอ ยที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการแสวงหาความรู ในอันดับที่ 1 คือ ดานการมีพฤติกรรมออนไลน
ทั้งวัน
2. ดานการเปดรับขอมูลผูตอบแบบสอบถามมีระดับความบอยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารดานการเปดรับขอมูลในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาระดับความบอยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารดานการเปดรับขอมูลแตละประเภทแลว พบวามีผูตอบแบบสอบถามมีระดับความบอยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปดรับ ขาวสารดานการเป ดรับขอมูล ในอันดับ ที่ 1 คือ ดานการนําขอมู ลขาวสารที่ไดไปชว ย
ประกอบการตัดสินใจดานทองเที่ยว
3. ดานการเปดรับประสบการณ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความบอยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เป ด รับ ขา วสารด า นการเป ด รับ ประสบการณ ใ นระดั บมาก แต เมื่ อพิ จ ารณาระดั บ ความบ อ ยที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ย วกับ
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการเปดรับประสบการณแตละประเภทแลว พบวามีผู ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความบอยที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการเปดรับประสบการณ ในอันดับที่ 1 คือ ดานการ
เลือกดูสื่อสังคมออนไลนที่ทานสนใจเพื่อแสวงหาความสนุกสนาน เราใจ ตื่นเตน และการผอนคลาย
สําหรับขอเสนอแนะจากผลการเปรียบเทียบความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคม
ออนไลนของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด พบวา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



1. พนักงานที่มีเพศตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน
จากผลการวิจัยที่พบนี้ อาจเนื่องมาจากพนักงานทุกคนมุงใหความสํา คัญในการเปดรับขาวสารเพื่อทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน ไมมีอุปสรรคในเรื่องเพศเขามาเกี่ยวของ ดังนั้น ไมวาพนักงานเพศชายหรือพนักงานเพศหญิงตางก็มีความ
มุงมั่นและตองการพัฒนาตนเองในดานการเรียนรูเพื่อกาวทันขาวสารเหมือนกัน ซึ่งสงผลใหมีประสิทธิภาพการ
เปดรับขาวสารไมแตกตางกัน
2. พนักงานที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนโดยรวมไม
แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาในทุกดานพบวาพนักงานที่มีอายุตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับ
ขาวสารทางสังคมออนไลนดานการเปดรับขอมูลแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัย
ที่พบนี้ อาจเนื่องมาจากพนักงานที่มีอายุตางกันสามารถเรียนรูสื่อออนไลนไดทุกเวลา และทุกสถานที่ ในการเขาถึง
ขาวสารและมีความเสมอภาคในการใชงาน จึงทําใหมีความพึงพอใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นหนวยงานจึงตอง
จัดระบบที่ดึงดูดความสนใจและเหมาะสมกับแตละ Gen ที่ทํางานในหนวยงาน และพนักงานที่มีอายุตางกันมี
ความสัมพันธในดานการเปดรับประสบการณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยที่
พบนี้ อาจเนื่องมาจากพนักงานที่อายุที่มากกวายอมใชประสบการณที่ผานมาในการสรรหาขอมูล ทําใหเกิดการ
วิเคราะห เปรียบเทียบ และพิจารณาขาวสารขอเท็จจริงในการเลือกรับขอมูลมาใชงานมากกวาพนักงานที่มีอายุนอย
ดังนั้นหนวยงานควรบูรณาการขาวสารในภาพรวมใหนาสนใจและสามารถเชื่อมโยงไดทุกหนวยงานตามความ
ตองการใชในชวงเวลานั้นๆ
3. พนักงานที่มีสถานภาพตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน
โดยรวมไมแตกตางกัน จากผลการวิจัยที่พบนี้ อาจเนื่องมาจากสถานภาพสมรสไมไดเปนตัวชี้วัดความตั้งใจในการ
เปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน เพราะไมวาพนักงานจะมีสถานภาพโสด สมรส หยาราง หรือแยกกันอยูยอมมี
ความตั้งใจเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนตางๆ ไมแตกตางกัน
4. พนักงานที่มีการศึกษาตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน
โดยรวมไมแตกตางกัน จากผลการวิจัยที่พบนี้ อาจเนื่องมาจากการศึกษาของพนักงานตั้งแตระดั บอนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไมทําไดทําใหเปนปญหาในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลน เพราะเขาถึง
อินเตอรเน็ตนั้นไมไดยุงยากหรือตองทําความเขาใจมากนัก จึงทําใหพนักงานทุกระดับการศึกษาเขาใชประโยชน
ตางๆ จากอินเตอรเน็ตอยางงายดาย
5. พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคม
ออนไลนโดยรวมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาในทุกดานพบวา พนักงานที่มีประสบการณตางกันมีความสัมพันธใน
ดานการแสวงหาความรูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยที่พบนี้ อาจเนื่องมาจาก
ประสบการณของพนั กงานเพิ่ มมากขึ้น จึ ง มีโ อกาสไดเรียนรู สิ่ งต า งๆ และแสวงหาขอมู ลมากกว าพนั กงานที่ มี
ประสบการณนอย ดังนั้น หนวยงานตองเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละบุคคล ซึ่งมีสวนสําคัญในการที่จะแสวงหา
ขอมูลแตกตางกันออกไป พนักงานที่มีประสบการณตางกันมีความสัมพันธในดานการเปดรับขอมูลแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยที่พบนี้ อาจเนื่องมาจากการที่พนักงานที่มีประสบการณมากกวา
ทําใหเกิดวิสัยทัศนที่แตกตาง และทําใหเกิดความเขาใจและแยกแยะขาวสารที่มีประโยชนได มากกวาพนักงานที่มี
ประสบการณนอย และเลือกที่จะตักตวงประโยชนจากประสบการณที่ผ านมาเพื่อนํามาใชงานมากกวา ดังนั้น
หน ว ยงานควรมี ก ารประเมิ น ความต องการและปรับ เปลี่ ย นขา วสารตามความต อ งการตามสภาพแวดล อมที่
เปลี่ยนแปลง และพนักงานที่มีประสบการณตางกันมีความสัมพันธในดานการเปดรับประสบการณแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมากจากพนักงานมีหนาที่การทํางานที่แตกตางกัน จึงทําใหความตองการใช
งานแตกตางกัน ประกอบกับสภสพแวดลอมในการทํางานของพนักงานทําใหเกิดประสบการณที่แตกตางกัน ดังนั้น
หนวยงานตองคํานึงถึงประสบการณของแตละบุคคลที่จะสงตอการใชงานของพนักงานที่แตกตางกัน เพราะความ
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หลากหลายของขอมูล จึงเปนสวนที่ทําใหผูใชงานจะเลือกรับสารที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง เชน มีการ
อบรมพนักงานแตละบุคคลอยางทั่วถึง ใหความรูความเขาใจจุดประสงคขององคกรเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
และนําไปใชใหเกิดประโยชน
6. พนักงานที่มีรายไดตางกันมีความสัมพันธตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนโดยรวม
ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาในทุกดานพบวา พนักงานที่มีรายไดตางกันมีความสัมพันธในดานการเปดรับ
ประสบการณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานที่มีรายไดสูงมีอํานาจในการ
แสวงหาความพึงพอใจในการเปดรับสบการณดานสังคมออนไลนไดงายกวาผูที่มีระดับรายไดนอย ดังนั้นหนวยงาน
ควรตองคํานึงถึงความเหลื่อมล้ําทางรายไดในการเขาถึงของแตละระดับ เชน จัดหามีอุปกรณสําหรับการใชงานให
พนักงานที่รายไดนอย หรือการใหสวนลดแกพนักงานตามระดับรายไดในการสามารถจัดหาอุปกรณเพื่อนํามาใชงาน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัด สิ นใจทํากรมธรรมประกันชีวิต กับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
Factors influencing decision making for life insurance policy Tokyo Marine Life
Insurance (Thailand) Public Company Limited,Chiang Mai Branch

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ชูเกียรติ พรหมธาดา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.นิพนธ ทาบุราณ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตที่ กับบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 2) ศึกษาเปรียบเทียบดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคในการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สาขาเชียงใหม 3) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย )จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 132,055 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
การใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่
รอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ F และคาสถิติที่คํานวณจาก t-test
ผลการวิจั ย พบว า ขอมู ลทั่ ว ไปด านประชากรศาสตรข องผูต อบแบบสอบถาม ส ว นมากเป นเพศหญิ ง
มีส ถานภาพสมรส มี จํา นวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึ้น ไป มี การศึกษาระดั บปริญ ญาตรี มี รายได มากกว า
30,001 บาทขึ้นไปตอเดือน
ปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท
โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต
โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุดเพียงดานเดียว สวน
ดานอื่นอยูในระดับมากทุกดาน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํา
กรมธรรมประกันชีวิต พบวา เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํา
กรมธรรมประกันชีวิต โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีอยู 2 ดาน ไดแก ดาน
ชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการการตัดสินใจที่แตกตางกัน สวนอายุ สถานภาพ
และจํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของผู บ ริ โ ภคในการตั ด สิ น ใจ
โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคในการตัดสินใจ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีจํานวน 3 ดาน
ที่แตกตางกัน ไดแก ดานราคา ดานทัศนคติ และปจจัยสวนบุคคล
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ปญหาและอุปสรรค สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ทําใหรายไดของประชาชนลดลงและมีเงินเก็บออม
นอย จึงสงผลตอการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตที่ชะลอตัว ประชาชนสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตวามีความสําคัญ อาชีพตัวแทนประกันชีวิตไมไดสรางภาพพจนที่ประชาชนยอมรับเทาที่ควร การแขงขัน
ในธุรกิจคอนขางรุนแรงในขณะที่ความตองการทําประกันชีวิตนอยอยู
คําสําคัญ : กรมธรรมประกันชีวิต, บริษัท โตเกียวมารีน, การตัดสินใจ
Abstract
The purpose of this research were 1) To study the demographic factors and
consumers' behavioral factors influencing life insurance policy decisions with the Tokyo
Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited, Chiang Mai Branch. 2) To
study demographic comparisons that influence consumers' consumption behavior in making
life insurance policy decisions with Tokyo Marine Life Insurance (Thailand) Public
Company Limited, Chiang Mai Branch.3) To study the problems and obstacles in the life
insurance policy with the company. Tokyo Marine Life Insurance (Thailand) Public
Company Limited, Chiang Mai Branch By using quantitative research methodology. The
population used in this research. Living in Chiang Mai Municipality 132,055 people. The
size of the sample was determined using the sample size formula. The sample size was 400
and randomly sampled by random sampling. The instrument used for data collection was a
questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean
Standard deviation, F-statistic and t-test statistic.
Demographic data of the respondents. Mostly female Have a marital status Number
of members in the family of 4 or more, bachelor degree earning more than 30,001 baht per
month.
Consumer Consumption Factors Influencing Decision Making for Life Insurance
Policy with Tokyo Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited, Chiang Mai
Branch Found that the level of feedback of the respondents. About Consumer Consumption
Factors Influencing Decision Making Insurance Policy As a whole, it was found that the
product level was at the highest level. The other side is on a very high level on all sides.
Comparative analysis of factors influencing consumers 'behavior in decision making
of life insurance policy found that different sexes influenced consumers' behavior in
decision making. The overall picture is no different. However, when considering each
aspect, there are two aspects: the distribution channel. And marketing promotion. Influence
on different decision making, age, status and number of different family members influence
consumer consumption behavior in decision making. The overall and individual aspects are
not different. But educational level The differences in consumer behavior were not
significantly different. When considering each aspect, there are 3 different aspects: price,
attitude and personal factors.
Barriers The economic conditions of the country down. The income of the people
decreased and the savings. As a result, the growth of the life insurance business has slowed
down. Most people have no knowledge. Understand that life insurance is important. Career
insurance agents do not create the image that people accept as it should. Competition in the
business is quite severe, while the demand for life insurance is less.
Key Word (s) : Insurance policy, Tokyo Marine Company, the decision.
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บทนํา
ในการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน ยอมตั้งอยูบนพื้นฐานของความไมแนนอนและความเสี่ยง ซึ่งเปนสิ่งที่ไม
สามารถคาดเดาได เชน อุบัติเหตุ การเจ็บปวย ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปนตน
โดยเฉพาะในปจจุบัน มนุษยตองประสบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดลอม มีการ
คนพบโรคซึ่งอุบัติขึ้นใหมอยูเสมอๆ เหตุการณตางๆเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นแลว ยอมสรางความเสียหายตอตนเอง บุคคล
อื่นที่เกี่ยวของสังคมและประเทศชาติ การที่ครอบครัวสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
ทุพพลภาพหรือเปนผูสูงอายุ ยอมสงผลกระทบตอครอบครัวที่ตองแบกรับภาระคาใชจายตางๆ ที่ยังคงมีอยู
การทําประกันชีวิตจึงเปน ทางเลือกหนึ่งที่จะชวยบรรเทาความเดือดรอนเมื่ อเกิดเหตุการณไมคาดฝ น
ดังกลาวขางตน เนื่องจากการประกันชีวิตเปนการประกันภัยโดยวิธีการรวมกันเฉลี่ยภัยอั นเนื่องมาจากการเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายไดในยามชรา โดยจะมีเงินกอนหนึ่ง เพื่อชดเชยการสูญเสียรายได
และลดภาระแกสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้การทํา ประกันชีวิตยังมีประโยชนในการสรางหลักประกันทาง
การเงินใหกับตนเองและครอบครัว (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, อางถึงในกิตติพงษ ปาลี,2550)
บริษัทประกันชีวิตทุกแหงจึงตองแขงขันในเชิงกลยุทธทางดานการตลาด โดยเสนอรูปแบบและวิธีการในการซื้อ
ประกันชีวิต ทั้งในดานการชําระเบี้ยประกันชีวิตเปนรายป เปนรายเดือนหรือเปนลักษณะของการชําระเบี้ยประกัน
และจ า ยคื น เมื่ อครบปที่ กํา หนดไว อัน มี ลั กษณะเป น การออมทรัพย ร วมถึง การคุ มครองซึ่ ง มี การคุ ม ครองชี วิ ต
คุมครองโรครายหรือคุมครองอุบัติเหตุ อันเปนเหตุฉุกเฉินตางๆที่ไมคาดคิดโดยนําเสนอผานสื่อตางๆเพื่อสราง
แรงจูงใจและดึงดูดประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคใหสนใจในรูปแบบการประกันชีวิตของแตละบริษัทในการที่จะเลือกซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ใหประโยชนสูงสุดแกประชาชนซึ่งเปนผูบริโภค
การประกันชีวิตจึงเปนเครื่องมือที่ดี ในการสรางความอุนใจและความมั่นคงใหแกครอบครัวเปนการประกัน
ความคงอยูของรายไดหรือการประกันความคงอยูของปจจัยในการดําเนินชีวิต เพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิต
การประกันชีวิตไมเพียงแตจะเปนการคุมครองเมื่อคนเราจากไปเทานั้น แตการประกันชีวิตยังเปนการคุมครองยาม
แกชรา รวมถึงเปนทุนการศึกษาและความตองการที่ จําเปนอื่นๆเพื่อใหชีวิตของคนคนหนึ่งไดบรรลุเปาหมายอยาง
แทจริง ปจจุบันการทําประกันชีวิตเปนเรื่องที่งาย กรมธรรมการประกันชีวิตมีหลายรูปแบบและมีบริษัททําประกัน
ชีวิตเกิดขึ้นมากมาย
บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)สาขาเชียงใหม ไดตระหนักถึงการปรับปรุง
องคกร มุงเนนพัฒนามาตรฐานงานบริการใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลดวยการใหความมั่นใจในความมั่นคง
ปลอดภัย ที่สอดคลองตอทุกความตองการของลูกคา พนักงานบริษัท และตัวแทนขายทุกคน ดวยการดําเนินการ
จัดการอยางเปนรูปธรรม ฉะนั้นบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม จึง
จําเปนตองศึกษาหาแนวทางปรับปรุงธุรกิจประกันชีวิตเพื่อใหบริการเปนเลิศตอบสนองความตองการของประชาชน
ที่เปนลูกคาของบริษัท
สรุปในภาพรวมปญหาของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย ยังมี การพัฒนาไมดีเทาที่ควรโดยเฉพาะ
บริษัทรับประกันชีวิตขาดการศึกษาความตองการของลูกคาที่จะนํามาวางแผนการดําเนินงาน สวนใหญจะเนนไป
เพิ่มประโยชนใหกับตัวแทนเพื่อชักชวนลูกคามาทําประกันชีวิตกับบริษัทของตนใหมากที่สุด และปญหาในดานตัว
ลูกค า เอง ส ว นใหญ ยั ง มองไม เห็น ถึง ความจํ า เปน ในการทํ า ประกัน ชี วิ ต เพราะอาจจะขาดความรูความเขา ใจ
ประโยชนของการทําประกันชีวิต นอกจากนี้ปญหาการใหบริการตางๆของบริษัทประกันชีวิต เชน ความรวดเร็วใน
การจายสินไหมทดแทน อัตราการจายเบี้ยประกัน เปนตน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรของ
บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม มีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สาขาเชียงใหม ซึ่งผลการศึกษานี้ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของในการวางแผนและเปนขอมูล
ในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดานประชากรศาสตร ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการ
ตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีและจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํา
กรมธรรมป ระกัน ชีวิต กับบริษัทโตเกีย วมารีนประกันชีวิ ต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)สาขาเชีย งใหม ดา น
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจั ยพฤติกรรมการบริโภคของผูบ ริโ ภคที่ มีอิท ธิพลตอการตั ดสิน ใจทํ ากรมธรรม ประกันชี วิต มี 6 ประการ
ประกอบดว ย ปจ จั ยด า นผลิ ต ภัณ ฑ ป จ จัย ด า นราคา ป จจั ย ดา นชอ งทางการจํ าหน า ย ป จจั ย ดา นการส งเสริม
การตลาด ปจจัยดานทัศนคติและปจจัยสวนบุคคล เปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย (Theoretical
framework) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
5. ระดับการศึกษา
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจ
ทํ า ก ร ม ธ ร ร ม ป ร ะ กั น ชี วิ ต กั บ
บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตฯ
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
5. ปจจัยดานทัศนคติ
6. ปจจัยสวนบุคคล (ตัวเอง พอแม คูสมรส
บุตร ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อน ญาติพนี่ อง)
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ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมดั ง กล า วนี้ ผู วิ จั ย ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละจากงานวิ จั ยที่ เกี่ย วของกับ ป จ จั ย
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต มี 5 ประการ ประกอบดวย
ความรูเบื้องตนของการประกันชีวิต แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ และ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ เพื่อสามารถ
กําหนดแนวคิดหลักในการวิเคราะหตามประเด็นที่ตองการศึกษาและเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
(Theoretical framework) ของการวิจัย ซึ่งผูวิจัยขออธิบายเปนลําดับดังตอไปนี้
1. ความรูเบื้องตนของการประกันชีวิต เปนวิธีการที่บุคคลกลุมหนึ่งรวมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย
การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและการสูญเสียรายไดในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดตองประสบกับภัยเหลานั้น ก็
ไดรับเงินเฉลี่ยชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทําหนาที่เปน
แกนกลางในการนํา เงิน กอนดัง กล า วไปจ า ยใหแกผูไ ด รับ ภัย (สํ านั กงานคณะกรรมการกํา กับ และสง เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย,2551, หนา 14)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ
ของผูบริโภคทางดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนทางการ
ตลาดหรือสิ่ งกระตุนอื่น ๆผานเขา มาในความรูสึกนึกคิด ของผูซื้อ ซึ่ งเปรียบเสมือนกลองดํา ที่ผูขายไมสามารถ
คาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาด คือ คนหาวาลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลสิ่ง
ใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาด คือ ทราบความตองการ
และลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตาง ๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปน
เปาหมายไดถูกตอง (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 1990, น. 3 อางอิงใน
ศุภร เสรีรัตน. 2550, น.5)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด อันเปนเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได
ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความต องการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลู กค า
เป าหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบด วยทุ กสิ่ งทุ กอยางที่ กิจการใช เพื่อใหมีอิทธิ พลโน มน าวความตองการ
ผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) (Kotler, P. ,1997).
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ ซึ่งเปนกิจกรรมหรืองานที่ไมมีตัวตนและสัมผัสไมได แตสามารถสรางความ
พึงพอใจใหกับผูบริโภคได ซึ่งสินคาเกี่ยวกับบริการมีลักษณะที่แตกตางจากสินคาทั่วไป คือ การตัดสินใจซื้อบริการ
จะขึ้นอยูกับความไววางใจของลูกคาเปนสินคาที่จับตองไมได การผลิตและการบริโภค บริการจะเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันหรือใกลเคียงกันไมสามารถกําหนดไดแนนอนเก็บรักษาสินคาไวไมได และไมสามารถแสดงความเปนเจาของ
(Wang, In-Jung ,1986).
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ เปนวิธีการซื้อของบางคน ที่มักหาทางปองกันการถูกชักจูงใหซื้อสิ่งที่เขาไมคอยมี
ความมั่นใจนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งของบางอยางที่เรามีราคา บางคนอาจมีความมั่นใจในตัวเองในการแกไขปญหาตางๆ
ไดแตก็อาจไมมีความมั่นใจในการซื้อของที่ตนไมเคยมีประสบการณ หรือความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นมากอน แตในการ
กลับกันแมบางคน จะเปนคนที่ไมมีความมั่นใจในตัวเองเปนลักษณะเฉพาะตัวก็ตาม แตถาเขามีความมั่นใจในเรื่องที่เขา
ทราบวา เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะแลว การซื้อดวยตัวยอมกระทําได (Lawler, E. E, and Porter, L.W. ,1967).
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ความรูเบื้องตนของการประกันชีวิต แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ และ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งสามารถกําหนดแนวคิดหลักในการวิเคราะหตาม
ประเด็นที่ตองการศึกษา และเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย (Theoretical framework) ของการ
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วิจัย ซึ่งลําดับขั้นตอไป ผูวิจัยจะนําองคความรูดังกลาว ไปสรางเครื่องมือและเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล เพื่อให
ไดผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ที่สมบูรณและนําเสนอในขั้นตอนตอไป

วิธีวิจัย
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท โตเกียวมารีนประกัน
ชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกประชาชนทั้งหญิงและชายที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน
132,055 คน (ที่มา:งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 1 เมษายน 2558)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนทั้งหญิงและชายที่ อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัด
เชี ย งใหม แ ละต อ งมี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจทํ า กรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต โดยมี วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบบั ง เอิ ญ
(Convenience Sampling) ไดจํานวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งผูศึกษากําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชการกําหนด
ขนาดตัวอยางจากคาความคลาดเคลื่อน กรณีทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดการยอมรับคาความคลาดเคลื่อน
5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Yamane ,Taro (ศิริพงศ พฤทธิพันธุ. (2553)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั ดสินใจซื้อกรมธรรม
ประกั น ชี วิ ต กั บ บริ ษั ท โตเกี ย วมารี น ประกั น ชี วิ ต (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) สาขาเชี ย งใหม โดยแบ ง
แบบสอบถามออกเปน 5 ตอน เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนทั้งหญิงและชายที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และตองมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 400 คน การวิเคราะห
ขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 1) หาคาการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอย
ละ (Percentage) เพื่ออธิบายขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( & )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคํา
บรรยาย แลวนําไปเปรียบเทียบโดยใชเกณฑแปลความหมายของคามัชฌิมเลขคณิตใชหลักทางคณิตศาสตร ที่ .80

ผลวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวนมากเปนเพศหญิง มี
สถานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได มากกวา 30,001
บาทขึ้นไปตอเดือน
ปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัท
โตเกีย วมารี น ประกั น ชี วิ ต (ประเทศไทย)จํ า กัด (มหาชน)สาขาเชี ย งใหม พบว า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต
โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุดเพียงดานเดียว สวน
ดานอื่นอยูในระดับมากทุกดาน
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํา
กรมธรรมประกันชีวิต พบวา เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํา
กรมธรรมประกันชีวิต โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีอยู 2 ดาน ไดแก ดาน
ชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการการตัดสินใจที่แตกตางกัน สวนอายุ สถานภาพ
และจํ า นวนสมาชิกในครอบครัว ที่ ตา งกัน มี อิท ธิ พลต อพฤติกรรมการบริโ ภคของผู บ ริโ ภคในการตัด สิ นใจ โดย
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ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของ
ผูบริโภคในการตัดสินใจ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีจํานวน 3 ดาน ที่
แตกตางกัน ไดแก ดานราคา ดานทัศนคติ และปจจัยสวนบุคคล
ปญหาและอุปสรรค สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ทําใหรายไดของประชาชนลดลงและมีเงินเก็บออม
นอย จึงสงผลตอการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตที่ชะลอตัว ประชาชนสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประกันชีวิตวามีความสําคัญ อาชีพตัวแทนประกันชีวิตไมไดสรางภาพพจนที่ประชาชนยอมรับเทาที่ควร การแขงขัน
ในธุรกิจคอนขางรุนแรงในขณะที่ความตองการทําประกันชีวิตนอยอยู

อภิปรายผล
1. ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตรและขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มี
อิท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจทํ า กรมธรรม ป ระกั นชี วิ ต กั บ บริ ษั ท โตเกี ยวมารี น ประกั น ชี วิต (ประเทศไทย)จํ า กั ด
(มหาชน)สาขาเชียงใหม
1.1 ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 400 คน ซึ่งเปนประชาชน
ทั้งหญิงและชาย ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และตองมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรมประกันชีวิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนียา สอน
วิจารณ (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินในซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริโรจน วงศกระจาง ( 2554) พบวา กลุมตัวอยางที่ทําประกันชีวิตสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 51 ป ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึ้นไป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได มากกวา 30,001 บาทขึ้นไปตอเดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศธร สุทธิพงษ
(2552) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีรายไดเฉลี่ยสวนบุคคลตอเดือน 25,001 - 35,000 บาท
1.2 ปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต
กับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)สาขาเชียงใหม พบวาระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญจมา แจมสุ วรรณ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงานบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนแมนทอล เซอรวิส
จํากัด พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลิตภัณฑอยูใน
ระดับมากที่สุดเพียงดานเดียว สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนียา สอนวิจารณ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินในซื้อประกันชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พบวา บุคลากรใหความสําคัญกับปจจัย
ทุกดานในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ สวนดานอื่นอยูในระดับมากทุดาน เรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย
ไดดังนี้ ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานชองทางการจําหนาย ดานทัศนคติ และสวน
บุ ค คล และลํ า ดั บ สุ ด ท า ย คื อ ด า นราคา ตามลํ า ดั บ สอดคล องกั บ งานวิ จั ย ของ ธนี ย า สอนวิ จ ารณ (2551)
รายละเอียดแตละดานมีดังนี้
1.3 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูใ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ กรมธรรมแบบตลอดชีพครบสัญญามีเงินคืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศิริโรจน วงศกระจาง (2554) พบวาประกันชีวิตมีเงื่อนไขสัญญาและระยะเวลาผูกพันไมเหมาะสม สวนดานราคา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีระบบการแจงเตือนเรื่อง
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การชําระเบี้ยประกันแบบอัตโนมัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริโรจน วงศกระจาง (2554) พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด คื อ การแจ ง เตื อ นในการชํ า ระค า งวดเบี้ ย ประกัน และการใช เ ครื่ องมื อสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย
ดานชองทางจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ซื้อกรมธรรมผานอินเตอรเน็ตได ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ พงศธร สุทธิพงษ (2552) พบวา บริษัทประกันชีวิต
ยี่หอ ไทยประกันชีวิต ดานชองทางการจัดจําหนายมีคะแนนในลําดับสูงที่สุด คือ เรื่องมีสาขาใหบริการจํานวนมาก
และสะดวกในการเดินทาง และเรื่องมีการขายประกันชีวิตผานตัวแทนเปนสวนใหญเมื่อเทียบกับคูแขง ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจากปจจุบันระบบอินเตอรเน็ตสามารถเขาถึงไดทุกที่ ที่ เวลา และทุกอุปกรณ ดานสงเสริมการตลาด
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการสงขอมูลขาวสารใหถึง
บานในรูปแบบของจดหมาย แตจากงานวิจัยของ ธนียา สอนวิจารณ (2551) พบวา ปจจัยที่มีผลนอยที่สุด คือ
บริการสงกรมธรรมประกันชีวิตทางไปรษณีย ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคตองการความรวดเร็วในการรับ
สินไหมทดแทน ดานทัศนคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ตองการสรางความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง สอดคลองกั บงานวิจัยของ ศิริโรจน วงศกระจาง (2554)
พบวาปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตของกลุมตัวอยางที่ทําประกันชีวิตสวนใหญใหเหตุผลวา
ประกันชีวิตเปนการสรางหลักประกันความมั่นคงแกชีวิต และครอบครัว ปจจัยดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตัวแทนประกันชีวิต ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริโภคตองการมีพนักงานคอยใหคําแนะนําตางๆ สอคลองกับงานวิจัยของ ธนียา สอนวิจารณ (2551) พบวาปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจสูงสุด คือ มีตัวแทนขายประกันชีวิตโดยตรงและสะดวกตอการเดินทางมากติดตอ
2. การเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํากรมธรรม
ประกันชีวิต กับบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
พบวา ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจ
ทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม เพศที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียว
มารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางทั้งชายและหญิงใหความเห็นไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนียา สอนวิจารณ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินในซื้อประกั นชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย พบวาระหวางเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวามีอยู 2 ดาน ไดแก ดานชองทางการจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการการตัดสินใจทํา
กรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)สาขาเชียงใหม ที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอายุ สถานภาพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตางกันมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต กับบริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตระดับ
การศึกษา ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต กับ
บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม โดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีจาํ นวน 3 ดาน ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานราคา ดานทัศนคติ และปจจัยสวนบุคคล สวนดานอื่นไมแตกตางกัน ผู วิจัยจึง
ทดสอบความแตกตา งรายคูดว ยวิ ธี การของเซฟเฟ (Scheffe) พบวา ผูที่ มีร ะดับ การศึกษาสูง มี การตั ด สิน ใจทํ า
กรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต ที่ ม ากกว า ผู ที่ มี ร ะดั บ การศึก ษาต่ํ า กว า และรายได ต อ เดื อนที่ แตกต า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคในการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)สาขาเชียงใหม โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
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พิจารณาเปนรายดานพบวามีจํานวน 4 ดาน ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และปจจัยสวนบุคคล สวนดานอื่นไมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe) พบวาผูที่มีรายไดสูงมีระดับการตัดสินใจมากกวาผูที่มีรายไดต่ํา
กวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนียา สอนวิจารณ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินในซื้อประกัน
ชีวิตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พบวา บุคลากรที่มีรายไดแตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันชี วิ ต ดา นผลิ ตภัณฑ ดา นราคา ด า นการสง เสริมการตลาด ด านบุค ลากรและด านกระบวนการในการ
ใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานชองทางการจัดจําหนาย มีความคิดเห็นที่ไม
แตกตางกันสอดคลองกับปญจมา แจมสุวรรณ (2553) พบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ปญหาและอุปสรรคในการทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศ
ไทย)จํากัด(มหาชน)สาขาเชียงใหม
พบวา ผูเอาประกันภัยประสบปญหาทางดานการเงิน อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา
ทําใหรายไดของประชาชนลดลงและมีเงินเก็บออมนอย ปจจุบันตลาดประกันชีวิตในประเทศไทย มีผูถือประกันอยู
เพียงแค 12% ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่นอ ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากประกันชีวิต มีเงื่อนไข
สัญญาและระยะเวลาผูกพันไมเหมาะสม ประกันชีวิตไมใหผลตอบแทนสูงกวา การออมทรัพยในรูปแบบอื่น คาเบี้ย
ประกันชีวิตไมเหมาะสมกับผลประโยชนที่ไดรับ และบริษัทและตัวแทนประกันชีวิตไมมีความนาเชื่อถือสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริโรจน วงศกระจาง ( 2554) ประชาชนสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันชีวิตวามี
ความสําคัญ ผูซื้อจึงมีโอกาสที่จะเลือกกรมธรรมที่หลากหลายของหลายบริษัทที่เหมาะสมกับตัวเองใหมากที่สุด
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการแขงขันในธุรกิจคอนขางรุนแรง ในขณะที่ความตองการทําประกันชีวิตนอยอยู ผูซื้อ
มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการประกันภัยจากแหลงขอมูลมากมาย สภาพสังคมและการทํางานที่มีผลตอปญหาดาน
สุขภาพ ทําใหประชาชนคํานึงถึงความจําเปนและสนใจในเรื่องการทําประกันชีวิตมากขึ้น รัฐบาลไดใหการสนับสนุน
และสงเสริม ธุรกิจประกั น ชีวิต อยา งตอเนื่องอาชีพตั วแทนประกัน ชีวิตไมไ ดสรางภาพพจนที่ ประชาชนยอมรับ
เทาที่ควร ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากลูกคาไมชอบใหตัวแทนประกันโทรศัพทมารบกวนเพื่อใหทํากรมธรรมอื่น ๆ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนียา สอนวิจารณ (2551)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.1 ควรมีการกําหนดราคาของกรมธรรมประกันชีวิตใหมีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางทั่วถึงทุกกลุมรายไดและอาชีพ เนื่องจากผูที่มีรายไดและระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการ
ตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตแตกตางกัน
1.2 ควรมีการกําหนดรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิตใหมีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดอยางทั่วถึงทุกกลุมรายไดและอาชีพ เนื่องจากผูที่มีรายไดและระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการ
ตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตแตกตางกัน
1.3 บริษัทประกันชีวิตควรใหความสําคัญตอการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพียงบริษัท กับบริษัท โตเกีย วมารีนประกันชี วิต(ประเทศไทย)จํากัด
(มหาชน)สาขาเชียงใหม ควรมีการศึกษาวิจัยกับสาขาในพื้นที่อื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบกลยุทธการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิต

เอกสารอางอิง
กิตติพงษ กลิ่นกุล.(2550).การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จของกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่องในองคกรที่มี
การบริหารแบบอเมริกันและแบบญี่ ปุน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส. กรุงเทพมหานคร :
วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ฉัตยาพร เสมอใจ.(2550).พฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซี เอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน).
ธนียา สอนวิจารณ .(2551). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลากรใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย.วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่ว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย.
ปญจมา แจมสุวรรณ (2553) .ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนักงาน บริษัท
เอ็นพีซีเซฟตี้แอนดเอ็นไวรอนเมนทอลเซอรวิสจํากัด .วิทยานิพนธ.บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต.สาขาการ
จัดการ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
พงศธร สุทธิพงษ .(2552). การศึกษาทัศนคติที่มีความสัมพันธกับการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร. การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
ศิริพงศ พฤทธิพันธุ.(2553).ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธุรกิจ.(พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ฮาซันพริ้นติ้ง.
ศิริโรจน วงศกระจาง. (2554). ศึกษาในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจทําประกันชีวิตของขาราชการในเขต
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม อื่น คาเบียรประกันไมเหมาะสมกับผลประโยชนที่ไดรับ รักบริษัท
ตัวแทนประกันชีวิตไมมีความนาเชื่อถือ .คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ศุภร เสรีรัตน.(2550).พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.อาร บิซิเนสเพรส.
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.(2551).
สํานักปลัดเทศบาล.(2558). งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง.
อดุลย จาตุรงคกุล.(2542).การบริหารการตลาดกลยุทธและยุทธวิธี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
อดุลย จาตุรงคกุล.(2539).พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
อัศนอุไร เตชะสวัสดิ์.(2547).พฤติกรรมผูบริโภค.กรุงเทพมหานคร : คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
Kotler,Philip.(1994).Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation and
Control.8th Ed Engel Wood Cliff, N., J : Prentice-Hall, Inc.
Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control.
(9 th ed). New Jersey: Asimmon &Schuster.
Leavitt, Harold J.(1984).Managerial Psychology : An Introduction to Individual, Pairs and
Groups in Organization. 3rd ed. Chicago : Chicago University Press.
Lawler, E. E, and Porter, L.W. (1967) . “The Effect of Performance on Job Satisfaction.”.
Industrial Relations, (7), 22.
Wang, In-Jung. (1986). Delivery of Public Services in Asian Countries : Cases in Development
Administration. Bangkok: Thammasart University Press.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
An Air Conditioner Buying Decision of customer in Bangkok

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ณัฐนวัตน บุญมา
สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ

บทคัดยอ
การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของ
ผูบ ริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตัว อยา งกลุม การวิจั ยคือ ผู บริโภคเขตกรุง เทพมหานคร จํ านวน 400 คนใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) และใชสถิติการถอดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวาผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตางกัน ทําใหการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานครตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการขายและการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของ
ผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ เครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Abstract
The objectives of this study were 1) to study an Air Conditioner Buying decision of
customer in Bangkok, 2) to study an Air Conditioner buying decision of customer in
Bangkok separated by personal characteristics and 3) to study marketing mix affecting an
Air Conditioner buying decision of customer in Bangkok. The sample grup was 400 people
of customer in Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data.
The data collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard
deviation. The hypotheses was tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA
and Multiple Regression. The results showed that customer in Bangkok, who have the
different ages, Educational backgrounds, status and incomes, have the different Air
Conditioner buying decision. Moreover, marketing mix included product, price ,place,
promotion affect to the Air Conditioner buying decision of customer in Bangkok.
Keyword : An Air Conditioner Buying Decision of customer in Bangkok
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในเขตโซนรอน มีสภาพภูมิอากาศรอนชื้นตลอด ทั้ง โดยเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานคร มีสภาพอากาศรอน อบอาว ตลอดทั้งอุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากปรากฎการณ
เรือนกระจกซึ่งเปนปรากฏการณที่ชั้นโอโซนในบรรยากาศถูกทําลาย จากการที่มลภาวะตางๆ รวมถึงกาซพิษจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆที่ปลอยออกมาภายนอกโดยไมไดผานกระบวนการขจัดมลพิษ
เสียกอนมีปริมาณมากขึ้น และนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากปริมาณรถยนตที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมตางๆ สงผลใหชั้นบรรยากาศซึ่งเสมือนเปนการปกปองกันความรอนจากดวงอาทิตยถูกทําลาย ทําให
ความรอนจากดวงอาทิตยลอดผานเขาสูโลกมากขึ้น เมื่อพูดถึงเครื่องปรับอากาศที่ใช กันในปจจุบันนี้ก็เหมือนกับ
เครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ ในบานที่ เปนเสมือนกับเครื่องอํานวยความสะดวกอยางหนึ่ง ซึ่งมนุษยทุกคนตองการความ
สะดวกสบาย แต บางคนเห็นวาเปนของฟุมเฟอย เพราะนอกจากจะมีราคาสูงแลว
และในขณะนี้สภาวะอากาศของประเทศไทยเราคอนขางรอนมากขึ้นสงผลให เครื่องปรับอากาศ เปนปจจัย
ที่สําคัญอันหนึ่งในชีวิตประจําวัน เริ่มตั้งแตบานพักอาศัย ที่ทํางานและ ยานพาหนะตาง ๆ ซึ่งทําใหเรามีความรูสึก
สบายมากขึ้นเครื่องปรับอากาศสําหรับใชในบานเรือนนิยมใชเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบ หน าตาง หรือแบบ
แยกสวน เครื่องปรับอากาศ เปนสินคาที่ราคาคอนขางจะคงที่เพราะเมื่อมีความนิยมใชเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น
ก็มีผูผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาจึงทําใหราคาของเครื่องปรับอากาศขยับสูงขึ้นไปไดไ มมาก
นักและในปจจุบันงานดานการใหบริการเครื่องปรับอากาศเริ่มขยายวงกว างขึ้นมากดังนั้นผูประกอบการ จึงจะตอง
พยายามทําให สินค าของตนมีคุณสมบัติที่มีลักษณะเด นกว าคู แขง ขัน จากขอมูลขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา
เกี่ย วกับ ป จ จัย ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจซื้อซื้ อเครื่องปรับ อากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ อเป นประโยชน ต อ
ผูประกอบการ โดยผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางการวางแผนทางการตลาด ปรับปรุง และ พัฒนา
ธุรกิจ ใหตรงกับความตองการของผูบริโภค และเพื่อเปนแนวทางดําเนินกิจการที่เปนประโยชนตอผูที่สนใจธุรกิจ
ประเภทซื้อเครื่องปรับอากาศตอไป (มลพิษอากาศ, 2011 (ออนไลน),แหลงที่มา
http://www.environnet.inth/evdb/info/air/dondload/151_air/1516.pdf)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของงานวิจัย
ในการศึกษาผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษา “การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดแบงขอบเขตการวิจัยออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานลักษณะประชากร และปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.1.1ปจจัยดานลักษณะประชากร ผูวิจัยไดเลือกตัวยางการใชของ Yamane และใชระดับความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ดังนั้นกลุมัวอยางการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 400
ตัวอยาง
1.1.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตรุงเทพมหานคร
2. นักการตลาดสามารถนําผลงานวิจัย ในดานปจจัยสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดไดรับจาก
การศึกษาครั้งนี้ไปประยุกตใชและทําการตลาดใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายได

กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- รายได
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ดานลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการขาย
- ดานการสงเสริมทางการตลาด

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
- การรับรูถึงปญหา
- การคนหาขอมูลขาวสาร
- การประเมินทางเลือก
- การซื้อหา
- การประเมินภายหลังการซื้อ

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มุงศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัย
แบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมี
การจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional
Studies) คื อเป น การเก็บ ขอมู ล ในช ว งระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง เพี ย งครั้ง เดี ย ว โดยใช เครื่องมื อการวิ จั ยเป น
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ ผู วิ จั ย ใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ หมายถึ ง กลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
2. ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ เปนประชากรอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชสูตรที่คํานวณขนาด
กลุมตัวอยางของ Yamane (อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท,2557,หนา 174) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาสัดสวนเกิดขึ้ นไดในระดับ 5% กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 400
ตัวอยาง
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ขอมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได ประกอบดวย แบบสอบถามที่มีคําตอบให
เลือก (Multiple Choices) มีลักษณะของแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
สวนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหนาคร โดย
ผูต อบจะเปนผูประเมินความรูสึกและทัศนคติของตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลโดยดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding Form)
3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บและ
คํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห โดยนําเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผล
การศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถามโดยใช
มาตรสวนประมาณคา (Rating scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอรท
(Likert)
5. นําคาที่ไดมาทําการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อครื่องปรับ
อากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ (t-test) คาความแปรปรวนทางเดียว
F-test (One-Way ANOVA)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัย การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 คารอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย (Mea)
1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาด (Cronbach)
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3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคลวิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดวยคา F-test หากตองการหาคาความถดถอย (Multiple Regression)
เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตรุงเทพ
มหานคร

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อครื่องปรั บอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการ สุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s Coefficient
Alpha Method) เทากับ .951 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test และหาคาความถดถอย (Multiple Regression) เพื่อ
วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

สรุป
การวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลสรุปดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เปนเพศหญิง จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 69.0 เพศชาย จํานวน
124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 สวนใหญมีอายุ ระหวาง 25-30 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 สวนนอยที่
นอยกวา 25 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 มีสถานภาพสมรส จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 สวน
นอยที่มีสถานภาพ หมาย/หยาราง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 260
คน คิดเปนรอยละ 65.0 และมีสวนนอยที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 55คน คิดเปนรอยละ 13.8 มี
รายไดเฉลี่ยระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 นอยสุดคือผูที่ต่ํากวา 10,000
บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0
2. ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 (SD=.387) เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา
ดา นที่ มีคา เฉลี่ยอยูในระดับ มากมี 4 ด า น ดา นที่มี คา เฉลี่ ยสู ง สุด คือ ดา นผลิต ภั ณฑ มี คา เฉลี่ ยเทา กับ 4.29
(SD=.495) รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (SD=.472) ดานชองทางการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96
(SD=.545) ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 (SD=.536)
3. วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และ F-test เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ
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อภิปราย
การวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถาม 400 คน สวนใหญเปน เพศหญิง มี อายุ ระหว าง 25 - 30 ป สถานภาพโสด/
หยาราง การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พลารัตน วงศเลี้ยง (2554) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจเสริมสวยใน
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/นักศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาทระดับความคิดเห็น
ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมี 4 ดาน
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผลิตภัณฑ (Product) รองลงมาคือ ดานราคา (Price) ดานชองทางการขาย (Place)
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จักรพรรณ วิเชียรประดิษฐ (2550) ที่ได
ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานเสริมสวยแนวสมัยใหมของลูกคาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวาลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดโดยรวมและเปน
รายดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบริการ ดานบุ คลากร ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการนําเสนอลักษณะทางดานกายภาพและดานกระบวนการ และอยูในระดับปาน
กลางจํานวน 1 ดานคือดานการสงเสริมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยภาพรวมพบวา ผูบริโภคมี
ความคิ ด เห็ น ระดั บ มาก ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มากคื อ ชื่ อ เสี ย งของร า น
เครื่องปรับอากาศเปนที่รูจักของผูบริโภคในพื้นที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี แสงผึ้ง (2552) ที่ศึกษาเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับบริการรานเสริมสวยของสตรีในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ขอ ขอที่มี คา เฉลี่ ยมากที่ สุด คือ ผลิ ต ภัณ ฑที่ ใชมี คุณ ภาพมาตรฐาน และอุป กรณเครื่องมื อมีค วามสะอาด และ
ปลอดภัย
ดานราคา (Price) โดยภาพรวมพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นระดับ มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธิราพร อุนฤทธิ์
และคณะ (2553) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชบริการรานเสริมสวยของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจั ยดาน
ราคา พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ขอที่ผูรับบริการใหความสําคัญมากที่สุดคือราคาบริการไมแพงและเหมาะสม
กับคุณภาพของการใหบริการเสริมสวยที่ไดรับ รองลงมาคือ มีปายแสดงราคาที่ชัดเจน และคิดคาบริการถูกกวาราน
ใกลเคียง
ดานชองทางการขาย (Place) โดยภาพรวมพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นระดับ มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ รานเครื่องปรับอากาศอยูใกลที่ทํางานของผูบริโภคสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อารี แสงผึ้ง (2552) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติ กรรมการรับ
บริการรานเสริมสวยของสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายหรือ
สถานที่ ผูบริโภคใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
คือรานอยูติดถนนใหญ มีปายมองเห็นชัดเจน มีถานที่จอดรถสะดวกสบาย
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยภาพรวมพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นระดับ มาก เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวาระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ รานเครื่องปรับอากาศ
มีพนักงานและเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําให ความรูเรื่องเครื่องปรับอากาศแกลูกคาอยางชัดเจน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อารี แสงผึ้ง (2552) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับ
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บริการรานเสริมสวยของสตรีในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่พบวาผูรับบริการใหความสําคัญกั บดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายขออยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การรับประกัน
คุณภาพงาน รองลงมาคือ มีสวนลดสําหรับลูกคาประจํา มีการสะสมแตมเพื่อใชบริการ มีการทดลองบริการใชฟรี
และมีการโฆษณาผานสื่อตาง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําไปใช
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชประโยชนเปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค ในการพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซิ้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการรานขายเครื่องปรับอากาศ ควรมีการ
นําสินคาและเครื่องปรับอากาศหลากหลายยี่หอง และประเภทสินคา เพื่อใหผูบริโภคไดมีตัวเลือกที่หลากหลาย
2. ดานชองทางการขาย
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา ปจจัย สวนประสมทางการตลาดดานช องทางการขาย มีผลต การขาย
เครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการรานขายเครื่องปรับอากาศควรมองหา
ชองทางการจัดจําหนยสินคาใหมีความหลากหลาย
3. ดานการสงเสิรมทางการตลาด
จากผลการวิ จั ย แสดงใหเ ห็น ว า ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด า น อ งทางการขายมี ผ ลต อ การขาย
เครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูประกอบการรานขายเครื่องปรับอากาศควรมีการสงเสริม
การตลาดในหลายๆ ดาน อาทิเชน การมีโปรโมชั่น ลดราคาสินคา เปนตน
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
อยางเชน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ดานปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยดานขอมูล
ขาวสารและปจจัยดานอารมณ
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นควรขยายขอบเขตดาน
ประชากรใหครบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเชน เพศที่สาม ปริมณฑลและตางจังหวัด เพื่อใหไดความคิดที่แตกตาง และได
ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ
อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จ
เรี ย บร อ ย ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ไว เ ป น อย า งสู ง และขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่ใหความชวยเหลืออยางดี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



บรรณานุกรม
ฉลองศรี พิมลสมพงศ . (2548).การวางแผนและการพัฒ นาตลาดการทองเที่ย ว. กรุง เทพมหานคร : คณะ
มนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผูบริโภค.พิมพครั้งที่ 1 .กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ฐิติรัตน คุณรัตนาภรณ. (2550). การบริหารชองทางการตลาด. กรุงเทพฯ : ชอระกา.
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. (2552). การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นิติพล ภูตะโชติ. (2550). การตลาดบริการ . ขอนแกน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สุมนา อยูโพธิ์. (2544). ตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สุวิมล ติรกานันท.(2557).การสรางเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฏิบัติ (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เสาวลักษณ ชาญเชี่ยว. (2553). การบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
Kotler, Phillip and Armstrong. (2002). Principle of Marketing. USA: Prentice-Hall.
Lutz, M. (1991). Science / Technology / Society as Reform in Science Education. New York :
State University of New York Press.
Slade , Joseph W.(1989). "Pornography." In Handbook of american Popular Culture Vol. 2 pp.
957-1010 Edited by M. Thomas lnge. 2th edition. New York : Greenwood Press.
Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L.(2000). Consumer Behavior. 6thed. New Jersy : Prentice – Hall.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนต ในรานขายอุปกรณกอสราง
Marketing factors that influence the decision to buy cement in construction equipment
sales shops.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

เทียรไชย เทวาเกียรติวงศ
ดร.วรินทรทิพย กําลงแพทย

บทคัดยอ
ประเทศไทยเป น อีกประเทศหนึ่ ง ที่ มี การแขง ขัน ทางด า นการค า อุตสาหกรรมปู นซี เมนต อยา งรุน แรง
โดยเฉพาะการแขงขันทางดานการตลาด ผูประกอบการจําหนายปูนซีเมนตจึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ
พรอมทั้งนโยบาย เพื่อที่จะสามารถเขาไปแขงขันกับตลาดโลกที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงอยูในปจจุบันนี้บทความ
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ปูนซีเมนต ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปูนซีเมนตควรความเชื่อถือในตราสินคา มีคุณภาพดีและ
มาตรฐาน มีลักษณะการออกแบบเหมาะสมกับการใชงานของลูกคา มีการรับประกันคุณภาพของปูนซีเมนต ลูกคา
เลือกหลากหลายยี่หอ หลากหลายชนิด ปจจัยทางการตลาดดานราคา ปูนซีเมนตที่จําหนายภายในรานขายอุปกรณ
กอสราง มีการใหบริการรับชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิตหรือการใหเครดิตทางการคา ราคาตรงกับราคาปาย มี
ราคาต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับรานอื่น ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ปูนซีเมนตที่จําหนาย
ภายในรานขายอุปกรณกอสราง มีการจัดจําหนายทางโซเชียลมีเดีย เชน Facebook , Line การใหบริการขนสง
ปูนซีเมนตใหกับลูกคารวดเร็ว ทันตอความตองการของลูกคา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ราน
ขายอุปกรณกอสรางมีการมอบสวนลดสําหรับลูกคาที่ซื้อปูนซีเมนตกับทางรานเปนประจํา มีการโฆษณาปูนซีเมนต
โดยการประชาสัมพันธใหรับรูขอมูลขาวสารตางๆดวยการผานสื่ออยางตอเนื่อง เชน ทางวิทยุ ใบปลิว มีการจัด
โปรโมชั่นสะสมยอดซื้อปูนซีเมนต เชน แลกเสื้อยืด แลกทอง ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากร รานขายอุปกรณ
กอสราง จํานวนพนักงานขายปูนซีเมนต เหมาะสมกับจํานวนลูกคา มีบุคลิกและการแตงกายที่เหมาะสมกับการ
จําหนายปูนซีเมนต พนักงานขาย ใหการดูแลและเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี ปจจัยทางการตลาด ดานกระบวนการ
ใหบริการ รานขายอุปกรณกอสรางมีการอัดหีบหอปูนซีเมนตและบริการขนปู นซีเมนตสงถึงพาหนะของลูกค า
มีบริการจัดสงปูนซีเมนตใหกับลูกคาตามที่นัดหมาย ตรงตอเวลาเสมอ มีการอธิบายการใชผลิตภัณฑปูนซีเมนตแต
ละยี่หอใหเขาใจงาย มีขั้นตอนการจําหนายปูนซีเมนตที่รวดเร็ว ไมซับซอน และปจจัยทางการตลาดดานลักษณะ
ทางดานกายภาพ รานจําหนายปู นซีเมนต มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีสถานที่ตั้งอยูใกลบานหรือชุมชน มีที่
จอดรถมีความปลอดภัย รา นจํ าหน ายปูน ซีเมนต มีช วงเวลาเปด –ปดการใหบริการเหมาะสมและรา นจํ าหนา ย
ปูนซีเมนตมีทําเลที่ตั้งสะดวกขนสงปูนซีเมนต และงายตอการคนหาราน
คําสําคัญ : ปูนซีเมนต,ปจจัยทางการตลาด,รานขายอุปกรณกอสราง.
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Abstract
Thailand competition in the cement industry trade severely. The competition in the
market. The operator sells cement, The study found that factors other products. Cement
should trust in the brand. Quality and standards, The design is appropriate for the use of
customers. Guaranteed quality of cement. Customers choose a wide variety of brands,
marketing factors, price. Cement sold in construction equipment stores. Credit card
payment or trade credit is available. Price Match Price
The price is lower compared to other stores. Marketing Channel Factors Cement
sold in construction equipment stores distributed by social media such as Facebook, Line,
transport service, Keep up with customer demand. Marketing cement advertising promoted
by public relations through continuous media such as radio flyers, promotions, cumulative
purchases of cement, such as exchange of gold exchange T-shirts, cement activities in
return. Having a good personality and dressing for the sale of cement, sales staff, caring
customer, Marketing Service Process the construction equipment supplier is cemented to
the customer's vehicle. Cement delivery service to customers as scheduled. Always on time
the use of cement products is easy. The process of rapid distribution of cement the physical
characteristics of the market. Cement shop Parking is convenient and sufficient. Have a
location near your home or community.
Keywords : Cement, marketing factors, sales of construction equipment.

บทนํา
วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยางรุนแรง ไดสงผลกระทบอยางหนักตอเศรษฐกิจไทยโดยเฉลี่ยรวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่กําลังประสบภาวะชะลอตัวและมีแนวโนมจะชะลอตัวลงมากขึ้น เนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภค
ออนแอลง จากแนวโนมการฟนตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย สงผลใหเกิดความตองการสินคาวัสดุกอสรางมากขึ้น
เพราะการกอสรางอาคาร (อลิวัสสา พัฒนถาบุตร,2558 :1) แนวโนมของตลาดวัสดุกอสรางตลอดทั้งป 2559 อาจมี
มูลคายอดขายสินคาวัสดุกอสรางขยายตัวในอัตราที่ไมสูงนัก เนื่องจากการเติบโตของยอดขายสินคาวัสดุกอสราง
ขึ้นอยูกับทิศทางของอุตสาหกรรมกอสรางเปนหลัก ซึ่งในชวงครึ่งแรกของป 2559 กิจกรรมการกอสรางของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีทิศทางชะลอตัวลงจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองที่ยื ดเยื้อ สงผลใหขั้นตอนการ
เบิกจายในโครงการของภาครัฐประสบปญหาลาชา โดยเฉพาะในโครงการใหมๆ สวนโครงการของภาคเอกชนมีการ
ชะลอลงทุนลงเชนกัน เพราะนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่จะเอื้อหนุนตอภาคเอกชนขาดความชัดเจน บวกกับ
สภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากการขาดปจจัยบวกและยังเผชิญกั บปจจัยฉุดรั้งอีก ไมวาจะเปนกําลังซื้อของ
ผูบริโภคชะลอตัวและคาครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลใหผูบริโภคชะลอการซื้อหรือลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยลง มีผล
ใหภาคเอกชนในอุตสาหกรรมกอสรางเริ่มเดินหนาลงทุน ซึ่งจะสงผลตอเนื่องใหเกิดความตองการวัสดุกอสรางสูงขึ้ น
ตามมาและนอกจากปจจัยขางตน ตลาดวัสดุกอสรางยังมีแรงขับเคลื่อนจากปจจัยบวกที่สําคัญอีก 2 ดาน คือ1) การ
เติบโตของตลาดวัสดุกอสรางที่ใชในกิจกรรมซอมแซมและตกแตง เพราะในชวง 5 เดือนแรกของป 2557 ที่ผานมา
มีเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สรางความเสียหายตออาคาร/สิ่งปลูกสรางหลายครั้ง ทั้งนี้ความตองการของ
สินคาวัสดุกอสรางในหมวดซอมแซมและตกแตงที่ขยายตัวจะมีสวนชวยพยุงการชะลอตัวของอุปสงคสินคาวัสดุ
กอสรางในปนี้ และ 2) ยอดขายสินคาวัสดุกอสรางเติบโตในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งมีผลจากการ
ขยายตัวของเมืองและการเติบโตของรานคาวัสดุกอสรางในพื้นที่ดังกลาว บวกกับเสนทางคมนาคมในปจจุบันมีความ
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สะดวกแลว จึงทําใหลูกคาจากประเทศเพื่อนบานเหลานี้เดินทางเขามาซื้อฝงไทยมากขึ้น (สุพรศรี นาคธนสุกาญจน ,
2559: 9-10)
ในระบบเศรษฐกิจการกอสรางเปนสาขาที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอ ความตองการ
ขั้น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย เป น การตอบสนองต อความต อ งการในเรื่ องที่ อ ยู อาศั ย ปู น ซี เ มนต มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมการกอสรางนําไปสูการพัฒนาประเทศประเทศ ปูนซีเมนตเปนวัสดุกอสรางที่ใชประโยชนในการ
กอสรางโดยตรงแลวยังเปนวัตถุดิบใน กระบวนการผลิตวัสดุกอสรางประเภทอื่นๆ เชน คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้อง
บล็อกปูนถนนแผน คอนกรีตสําเร็จรูปเสาเข็มคอนกรีตเปนตน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจากปริมาณความตองการ
ใชปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดไมสามารถเพิ่มไดทันจึงทําใหเกิดสภาวะการขาด
แคลนปูนซีเมนตประเทศ (สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย, 2559 : 15) การกอสรางอสังหาริมทรัพย เชนคอนโดมิเนียม บานพัก
จึงสงผลทําใหอุตสาหกรรมกอสรางและสงผลกับผูจําหนายปูนซีเมนตมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้นปูนซีเมนตที่
มีคุณภาพสม่ําเสมอจึงเปนที่นิยม สะดวกในการใชงาน และประหยัดเวลาในการกอสรางเปนอยางมาก ทําใหไดรับ
ความสนใจจากชางกอสรางจํานวนมากในการใชปูนซีเมนตกันมากขึ้น ดังนั้นความตองการของปูนซีเมนตเปนที่
ตองการของตลาดมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมกอสราง กอใหเกิดคูแขงขันธุรกิจมาก
ขึ้นหลายรายทําใหเกิดการแขงขันกันของรานขายอุปกรณกอสรางในการจําหนายปูนซีเมนต
จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อปูนซีเมนตในรานขายอุปกรณกอสราง เพื่อนาขอมูลที่ไดไปปรับปรุงวางแผนพัฒนากลยุทธสวนประสมทาง
การตลาดของปูนซีเมนตในธุรกิจกอสราง ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากขึ้น
ปจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากรานขายอุปกรณกอสราง
การศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนตในรานขายอุปกรณ
กอสรางซึ่งมีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด
1) ดานผลิตภัณฑ (Product)
1. ดานสินคามีใหเลือก (Product Variety)
2. คุณภาพสินคา (Quality)
3. ลักษณะ (Feature)
4. การออกแบบ (Design)
5. ตราสินคา (Brand Name)
6. การบรรจุหีบหอ (Packaging)
7. ขนาด (Size)

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
1. ครอบคลุม (Coverage)
2. การเลือกคนกลาง (Assortment)
3. ที่ตั้ง (Location)
การสนับสนุนการกระจายสินคาตลาด
4. สินคาคงเหลือ (Inventory)
5. การขนสง (Transportation)
6. การคลังสินคา (Warehousing)ฯลฯ

2) ดานราคา (Price)
1. ราคาสินคาในรายการ (List Price)
2. สวนลด (Discount)
3. สวนยอมให (Allowance)
4. ระยะเวลาในการชําระเงิน (Payment Period)

4) ดานการสงเสริมการตลาด
1. การโฆษณา (Advertising)
2. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity
and Public Relation)
3. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)
4. การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling)
หรือการใหหนวยงานขาย (Sale Force)
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และ
การตลาดทางออม (Online Marketing)

ภาพที่ 1 สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix: 4Ps)
ที่มา : สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541 : 32)
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ฟลลิป คอตเลอร (Kotler Philip,2004: 89) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix'7Ps)
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยาง
ที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 7
กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “7 Ps” อันไดแก
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขาย
ตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน
2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่อาจจับตองไดและ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได
2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value)
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกําหนดราคาการ
ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอ
บริการใหแกลูกคาซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่ นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณา
ในดานทําเลที่ตั้ง (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels )
4. ดา นส งเสริม การตลาด (Promotion) เป น เครื่อ งมือหนึ่ ง ที่มี ค วามสํ า คั ญ ในการติด ต อสื่ อสารให
ผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจ
สําคัญของการตลาดสายสัมพันธ
5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ ลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความสัมพันธระหว างเจาหนาที่ ผู
ใหบ ริก ารและผู ใช บ ริการต า งๆขององคก ร เจ า หน า ที่ ต อ งมี ค วามสามารถ มี ทั ศ นคติ ที่ ส ามารถตอบสนองต อ
ผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร
6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับ
ลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา
ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือ
ผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ
7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการ
บริการ ที่นําเสนอใหกับผูใช บริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูใชบริการเกิดความ
ประทับใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552 : 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใชหรือการบริโภค
ที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616) ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและ
สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา
บริการ สถานที่ บุคคล หรือ ความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
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1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตางทางการแขงขัน
(Competitive Differentiation)
1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน
รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน
1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑของ
บริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑ มีลักษณะใหมและ
ปรับปรุงใหดีขนึ้ (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาได
ดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ/บริการ หรือเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคา
รับรูเพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินที่จายไป (Armstrong and Kotler, 2003 : 616)
หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost)
ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถา
คุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง คุณคาที่รับรูในสายตาของ
ลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิภัณฑวา สูงกวาผลิตภัณฑนนั้ ตนทุนสินคาและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของ การแขงขัน และปจจัยอื่น ๆ
3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพอใจตอตราสินคาหรือ
บริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ใน
ผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, walker and Stanton,
2007 : 677) หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non
Personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่ง
ต อ งใช ห ลั กการเลื อ กใช เครื่ อ งมื อ การสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกั น [Integrated Marketing
Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
ได เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังนี้
3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และสงเสริม
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ (Armstrong and
Kotler, 2003 : 33) กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ
3.1.1 กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา(Create Strategy)และยุทธวิธีการโฆษณา
(Advertising Tactics)
3.1.2 กลยุทธสื่อ (Media Strategy)
3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับ บุคคล
เพื่อพยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือบริการดวยการขายแบบเผชิญหนาโดยตรงหรือใช
โทรศัพท (Etzel, Walker and Stanton, 2007 : 675) หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพื่อใหเกิดการขาย
และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Armstrong and Kotler, 2003 : 616) งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ
3.2.1 กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy)
3.2.2 การบริหารหนวยงานขาย (Sales Force Management)
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3.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เปนสิ่งจูงใจระยะสั้นที่กระตุนใหเกิดการ
ซื้อหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ (Armstrong and Kotler, 2002 : 617) เปนเครื่องมือกระตุนความตองการซื้อที่
ใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, Walker and Stanton, 2004 : 677) ซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาคนสุดทาย หรือบุคคลอื่ นในชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ
3.3.1 การกระตุนผูบริโภคเรียกวาการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer Promotion)
3.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade promotion)
3.3.3 การกระตุ นพนักงานขาย เรียกวา การส งเสริ มการขายที่ มุงสู พนั กงานขาย(Sales
force Promotion)
3.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity And Public Relations) มีความหมายดังนี้
3.4.1 การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือตราสินคา
หรือบริษัทที่ไมตองมีการจายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจตองมีการจายเงิน) โดยผานการกระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพิมพ
3.4.2 ประชาสัมพันธ (Public Relations) หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารที่มี
การวางแผนโดยองคกรหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ตอผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุม
หนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton, 2007 : 677) มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑ
ของบริษัท
3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณา
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อม
ตรง (Online Advertising) มีความหมายตางกันดังนี้
3.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing)
เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาด
ใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผู ซื้อและ ทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและใชสื่อ
ตาง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคตตาล็อค
3.5.2 การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising)
เปนขาวสารการโฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรั บฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูสงขาวสาร หรือ
ปายโฆษณา
3.5.2.1 การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising)
หรือการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic marketing หรือ E-marketing) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหรืออิ นเตอรเน็ ต เพื่อสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุ งหวังผลกําไรและการค า
เครื่องมือที่สําคัญในขอนี้ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค
3.5.2.2 การขายทางโทรศัพ ท วิ ท ยุ หรื อ หนั ง สื อ พิ ม พ ซึ่ ง จู ง ใจให ลู ก ค า มี
กิจกรรมการตอบสนอง
4. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบัน
และกิจ กรรมใช เพื่อเคลื่ อนยายสิน คาและบริการจากองคกรไปยัง ตลาด สถานบั นที่นํ าผลิตภั ณฑ ออกสูต ลาด
เปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา
และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
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4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง การจัดจําหนาย การกระจาย
สินคาใหสอดคลองกับ พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอความตองการใช และใหความสะดวกแกลูกคา โดยกลยุทธดาน
ชองทางการจัดจําหนายตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้ง ความสะดวกของการเดินทาง ใกลแหลงคาขาย หางสรรพสินคา
ฯลฯ และตองคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา โดยเนนการบริการ จัดสงสินคาใหแกลูกคนอกจากนี้ยัง
ตองคํานึงถึงการบริการที่ประทับใจ เปนการบริการที่มี มารยาทแกลูกคาทุกคนที่มาติดตอ รวมถึงการบริหารสินคา
ซึ่งประกอบดวย การจัดสรรสต็อกเพื่อ ขายใหมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของลูกคา ตลอดจนมีการนําเสนอ
หรือการจัดวางสินคา เพื่อใหเหมาะสม สวยงาม หาไดงาย เปนตน (Kotler Philip, 2004 : 787)
ผลิตภัณฑที่ผูผลิตผลิตขึ้นมาไดนั้น ถึงแมวาจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซื้อและ
ไมสามารถจะจัดหาไดเมื่อเกิดความตองการ ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาก็ไมสามารถ ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณาวาที่ไหน เมื่อไร และโดยใคร ที่จะเสนอขายสินคา การจัดจําหนายเปนเรื่อง
ที่ซับซอนแตก็เปนสิ่งจําเปนที่ตองศึกษาการจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ ชองทางการจําหนาย
สินคา (Channel Of Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนายวา จะใชวิธีการขายสินคาใหกั บ
ผูบ ริโ ภคโดยตรง หรือการขายสิ นค า ผา นสถาบัน คนกลางต าง ๆ เชน พ อคา สง (Wholesalers) พ อค าปลี ก
(Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีตอตลาด อีกสวนหนึ่งของ กิจกรรมการจัดจําหนาย
สินคา คือ การแจกจายตัวสินคา (Physical Distribution) การกระจาย สินคาเขาสูตัวผูบริโภค การเลือกใชวิธีการ
ขนสง (Transportation) ที่เหมาะสมในการชวยแจกจาย ตัวสินคา ซึ่งการขนสง ไดแก การขนสงทางอากาศ ทาง
รถยนต ทางรถไฟ ทางเรือ และทางทอ
การวางแผนการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายนั้นมีหลายชองทางแลวแตวาผูผลิตหรือผูประกอบการ
จะใชชองทางแบบไหนเพื่อใหเหมาะสมซึ่งแตละขั้นตอนดังภาพ
ผูผลิต

ผูผลิต

ผูผลิต

ผูผลิต

ผูผลิต

ผูบริโภคคน
สุดทาย

รานคาปลีก

พอคาสง

ตัวแทน
จําหนาย

ตัวแทน
จําหนาย

ผูบริโภคคน
สุดทาย

รานคาปลีก

รานคาปลีก

พอคาสง

ผูบริโภคคน
สุดทาย

ผูบริโภคคน
สุดทาย

รานคาปลีก

ผูบริโภคคน
สุดทาย

ภาพที่ 2 ชองทางการจัดจําหนาย
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 80-81)
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การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical Distribution หรือ
Market Logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการ
เคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายในการบริโภคเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไร (Kotler and Keller, 2004 : 786) หรือ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาที่สําคัญคือ
การขนสง การเก็บรักษาสินคา และการคลังสินคาและการบริหารสินคาคงเหลือ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539 : 41-42) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะ
ดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ช วยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่
ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูล
ดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอการวัดมากกวา
ตัวแปรอื่น ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้
1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตาง
นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศึกษาศาสตรที่แตกตางของสวนตลาด นักการตลาด
ไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น
2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดควรตองศึกษาตัวแปรตัวนี้
อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรทางดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมีมากขึ้น
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปนเปาหมายที่สําคัญของ
การใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการ
ตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณา
ลักษณะดานประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อที่จะเกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนา
กลยุทธการตลาดใหเหมาะสม
4. รายได การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education Occupation and Status) เปนตัว
แปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวย แตอยางไรก็ตาม
ครอบครัวที่มรี ายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือ
เกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีห รือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการ
เลือกซึ่งสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะ
เปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่น ๆ
เพื่อใหการกําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดสูงที่มีอายุตาง ๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับเกณฑ
อายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้น เกณฑรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหาการซื้อ การใช
การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman and
Kanuk, 1994)
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ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1994) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววา
เปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ
และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลาและกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้อ
อะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ(2541:124–125;)Marketing Management ไดใหความหมายของพฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให
ไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับ
การซื้อและการใชสินคา
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying decision process)
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547 : 83-85) กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีดังนี้
1. การรับรูปญหา (Problem recognition) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการ ผูบริโภคจะรับรูถึงปญหาหรือความจําเปนที่ตองใชสินคาและบริการที่ไดรับการกระตุนจากสิ่งกระตุนภายใน
และภายนอก
2. การหาขอมูล (Information search) เมื่อผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาและบริการรับรูปญหาวา
ตองการอะไร ขั้นตอไป ผูบริโภคหาขอมูลเกี่ยวกับสินคานั้นวาจะซื้อที่ไหน อยางไง ถาผูบริโภคเคยรับรู หรือรูจัก
หรือใชสินคานั้นมากอน ผูบริโภคจะใชขอมูลภายในความทรงจํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจ แตถาขอมูลจาก
ความจําไมเพียงพอ ผูบริโภคจะตองหาขอมูลเพิ่มเติม จากแหลงขอมูลภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการนั้น โดยแหลงขอมูลที่ผูบริโภคสามารถหาขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาและบริการมีอยู 5 แหลง ดังนี้
2.1 แหลงขอมูลบุคคล (Personal sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน ญาติพี่นองที่เปนที่รูจัก
2.2 แหลงการคา (Commercial sources) ไดแก การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย
การบรรจุหีบหอ การจัดแสดงสินคา
2.3 แหลงสาธารณะ (Public sources) ไดแก การสื่อสารมวลชนตาง ๆ หนวยงานของรัฐและเอกชน
2.4 แหลงทดลอง (Experimental sources) ไดแก การทดลองใชสินคาและบริการ
2.5 แหลงเทคโนโลยี (Technology sources) ไดแก การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alterative) ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรับมาประเมินผลทางเลือก
วาจะใชบริการหรือซื้อสินคา โดยเกณฑในการประเมินผลจะเปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ราคา การบริการ การจัด
จําหนาย เปนตน ผูบริโภคจะจัดลําดับความสําคัญของตราสินคา A, B, C, D และทําการเลือกตราสินคาที่มีคุณภาพ
ที่ดีที่สุด แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความเกี่ยวของกับการซื้อสินคาดวย หากสินคาที่มีระดับความเกี่ยวของในการซื้อ
สินคาต่ํา
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เมื่อผูบริโภคทําการประเมินผลทางเลือก และไดตราสินคาที่ดี
ที่สุด ผูบริโภคจะซื้อสินคาและบริการนั้น ซึ่งเปนการตอบสนองตอสิ่งกระตุนตาง ๆ ในขั้นตอนนี้ผูบริโภคจะตัดสินใจ
วาซื้อสินคาอะไร ตราสินคาใด จากที่ไหน ซึ่งธุรกิจรานคาปลีกหรือรานจําหนายสินคาตองใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และคนวาอะไรเปน ปจจัยที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อจากรานคา
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) เมื่อผูบริโภคใชสินคาหรือบริการที่ซื้อไปแลว
จะเกิดผลสองทางคือ พึงพอใจและไมพึงพอใจ ซึ่งจะสงผลตอการตัดสิน ใจซื้อซ้ําภาพลักษณ ของสินคา เพราะ
ผูบริโภคคนนี้อาจจะเปนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคคนอื่น ซึ่งความไมพึงพอใจนี้จะทําลายความ
จงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภค
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สรุป ทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มต นจากการที่เกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของ
ผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนองของผูซื้ อหรือการตัดสินใจของผูซื้อ โดย
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม
และปจจัยดานสังคม (ปจจัยภายนอก) ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดานจิตวิทยา (ปจจัยภายใน) กระบวนการ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคประกอบไปดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคคือปจจัยภายนอก เปนแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคานั้นๆ รวมทั้งสงผลตอสินคาที่เกี่ยวของกับ
คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม 2) กระบวนการกอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เกี่ยวกับวิธีการที่ผูบริโภคทําการ
ตัดสินใจ ประกอบดวยปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรูการเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติของผูบริโภคและ3)
การประเมินทางเลือกกอนการตัดสินใจ โดยผูบริโภคจะมีขอมูล 2 ประเภท คือรายชื่อตราของสินคาประเภท
เดียวกันที่จะเลือกและความสําคัญที่ผูบริโภคจําเปนตองซื้อสินคาจากเกณฑที่ใชประเมินตราสินคาแตละตัว
ความรูเกี่ยวกับปูนซีเมนต
ความหมายของปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต คือ ผงผลิตภัณฑที่ไดจากการบดปูนเม็ด ซึ่งเกิดจากการเผาสวนผสมตางๆไดแกแคลเซียม
คารบอเนต ซิลิกา อะลูมินา และออกไซดจากเหล็กในสัดสวนที่เหมาะสม ที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,450 ºC จนเกิด
การรวมตัวกันสุกพอดี เมื่อนําปูนซีเมนตมาผสมกับน้ําจะจับตัวแข็งและมีกําลังอัดสูง จึงใชเปนตัวประสานวัสดุ
วิธีการผลิตปูนซีเมนต ถูกคนพบโดยชางกอสรางชาวอังกฤษ ชื่อ Joseph Aspdin ซึ่งไดนําเอาผงหินปูนที่เผาแลว
ผสมกับผงดินเหนียว แลวนําไปเผาในเตา จากนั้นนําผงมาบดใหละเอียด จะไดผงซีเมนตมีสีเหลืองเทาคลายกับหินใน
เกาะเมืองปอรตแลนดเขาจึงตั้งชื่อวา ปูนซีเมนตปอรตแลนด(Portland Cement) และไดทําการจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ในป ค.ศ. 1824 (พ.ศ. 2367)(ศักดา ประสานไทย,2549)
1. ชนิดของปูนซีเมนต
ปูนซีเมนตแบงออกเปนชนิดตางๆ ดังนี้
1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด มีลักษณะเปนผงสีเทาออนตองผสมน้ําในปริมาณมากพอสมควร แลวทิ้งไวให
แหงจึงจะแข็งตัว นิยมใชในการกอสราง ปูนซีเมนตปอรตแลนดแบงออกเปนชนิดตางๆไดดังนี้
(1) ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา ประเภทที่ 1
(2) ปูนซีเมนตปอรตแลนดดัดแปลง ประเภทที่ 2
(3) ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดแข็งตัวเร็ว ประเภทที่ 3
(4) ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดเกิดความรอนต่ํา ประเภทที่ 4
(5) ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดตานทานซัลเฟต ประเภทที่ 5
1.2 ปูนซีเมนตผสม มีชื่อเรียกทางวิชาการวา ซิลิกาซีเมนต เปนการนําปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท 1
ผสมกับทรายหรือหินบดละเอียด ประมาณรอยละ 25-30
1.3 ปูนซีเมนตขาว เปนปูนซีเมนตที่มีสวนผสมหลัก คือ หินปูนและวัตถุดิบอื่นๆที่มีปริมาณของแรเหล็ก
นอยกวารอยละ 1 ลักษณะของผงสีปูนที่ไดจะเปนสีขาว
1.4 ปูนซีเมนตชนิดพิเศษ เปนปูนซีเมนตที่มีสวนผสมเฉพาะ ใชสําหรับงานที่มีลักษณะแตกตางจากงานทั่วไป
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2. องคประกอบของปูนซีเมนต
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปูนซีเมนตแบงออกไดเปน 4 องคประกอบใหญคือ
2.1 วัตถุดิบเนื้อปูน มีปริมาณมากถึงรอยละ 80 ในสวนผสมกอนการเผา คือวัตถุดิบที่ประกอบดวยแรแคล
ไซตเปนสวนใหญ สําหรับโรงงานปูนซีเมนตในประเทศไทยใชหินปูนเปนวัตถุดิบเนื้อปูน
2.2 วัตถุดิบเนื้อดิน มีปริมาณประมาณรอยละ 15-18 ของสวนผสมกอนการเผา และมีสวนประกอบหลัก
เปนซิลิกา อะลูมินาและมีสนิมเหล็กปนอยูเล็กนอย วัตถุดิบในกลุมนี้ไดแก หินดินดานหรือดินเหนียว
2.3 วัตถุดิบปรับคุณภาพคือวัตถุดิบที่มีองคประกอบของเนื้อปูน อะลูมินาซิลิกา หรือสนิมเหล็กสูง ใชเติม
สวนผสมของวัตถุดิบหลักสองตัวแรกในกรณีที่วัตถุดิบทั้งสองมีองคประกอบ ไมเปนไปตามขอกําหนด เชนมีอะลูมินา
ต่ําเกินไป ตองเติมตัวปรับคุณภาพที่เปนแรบอกไซต หรือถาเหล็กต่ํา ก็เติมแรเหล็กหรือเศษเหล็กลงไป เพื่อให
สวนผสมมีองคประกอบตามเกณฑที่กําหนด
2.4 สารเติมแตง คือวัตถุดิบที่เติมลงในปูนเม็ดภายหลังการเผา เพื่อปรับคุณสมบัติ เชน แรยิปซัม เพื่อ
หนวงเวลาแข็งตัวของปูนใหชาลงเมื่อมีการผสมน้ําลงไปเพื่อใชงานปริมาณของยิปซัมที่ใชจะอยูในชวงรอยละ 3 - 5
โดยน้ําหนักของปูนเม็ด ในบางกรณีการเติมสารเติมแตงลงไปก็เพียงเพื่อเพิ่มเนื้อปูน เชน การเติมหินปูนบดสามารถ
ทําไดโดยไมมีผลกระทบกับคุณภาพของปูนซีเมนต
3. คุณสมบัติของปูนซีเมนต
ปูนซีเมนตแตละชนิดมีคุณสมบัติแตกตางกันดังตอไปนี้
3.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด
1) ปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา มีคุณสมบัติคือ แรงที่เกิดขึ้นจะสม่ําเสมอ แรงจะมากขึ้นหรือ
นอยลงตามสัดสวนของน้ําและปูนซีเมนตที่ผสมในคอนกรีต
2) ปูนซีเมนตปอรตแลนดดัดแปลง มีคุณสมบัติคือเมื่อผสมกับน้ําจะคายความรอนออกมานอย
กวาปูนซีเมนตปอรตแลนดธรรมดา และมีความตานทานตอสารที่เปนดางได
3) ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดแข็งตัวเร็ว มีคุณสมบัติคือเนื้อปูนมีความละเอียดทําใหคอนกรีต
แข็งตัวและรับแรงไดเร็วกวาปูนซีเมนตประเภทที่หนึ่ง
4) ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดเกิดความรอนต่ํา เปนปูนซีเมนตที่ผลิตพิเศษในเชิงเคมี มีคุณสมบัติ
คือ เกิดความรอนขึ้นอยางชาๆเมื่อผสมเปนคอนกรีต
5) ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่มีความตานทานตอซัลเฟตสูง มีคุณสมบัติคือเมื่อผสมเปน
คอนกรีต จะมีความแกรงไมสึกกรอนหรือสลายตัวเมื่ออยูในน้ําเค็ม
3.2 ปูนซีเมนตผสม มีคุณสมบัติแข็งตัวชา ไมยืดหดมาก การแข็งตัวดีพอสมควร ความยืดหดของปูนซีเมนต
มีนอย
3.3 ปูนซีเมนตขาว มีคุณสมบัติเหมือนปูนซีเมนตปอรตแลนดแตมีสีขาว
3.4 ปูซีเมนตชนิดพิเศษ จะมีคุณสมบัติแตกตางกัน ตามวัตถุประสงคที่ผลิตออกมาเพื่อใชในงานแตละ
ประเภท
4. การเก็บรักษาปูนซีเมนต
ปูนซีเมนตเปนผลิตภัณฑที่มีอายุการใชงานจํากัด จึงตองมีการเก็บรักษาอยางถูกวิธีเพื่อปองกันความชื้นที่
อาจทําใหปูนซีเมนตเกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพไดดังนี้
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4.1 การกองปูนซีเมนต ควรกองวางอยูบนไมโดยยกพื้นใหสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 30 เซนติเมตร เพื่อ
ปองกันความชื้น และน้ําฝนที่จะไหลมาจากที่อื่น การกองปูนซีเมนตควรกองซอนกัน 5 ชั้น แลววางสลับแบบขวาง
อีก 5 ชั้น และควรกองปูนซีเมนตแยกประเภทแยกกองที่มากอนก็นําไปใชกอน และกองใหหางจากฝาผนังประมาณ
80 - 100 เซนติเมตร
4.2 สถานที่เก็บตองมีหลังคาคลุมมีฝาผนังทั้ง 4 ดาน เพื่อปองกันความชื้นจากอากาศมาทํา ปฏิกิริยากับ
ปูนซีเมนต ทําใหปูนซีเมนตเกิดการแข็งตัวได
5. การนําไปใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดที่ผลิตในประเทศไทย จะผลิตแตประเภท 1, 3 และ 5เทานั้น ซึ่งมีหลายชื่อ
ผลิตภัณฑ แตละผลิตภัณฑก็มีคุณสมบัติและการนําไปใชในงานที่แตกตางกันดังนี้
5.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดธรรมดา ประเภทที่ 1 มีคุณสมบัติถูกตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ใน
มาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด มอก.15 เลม 1- 2547ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM
C-150 TYPE I

ภาพที่ 1 การเก็บรักษาปูนซีเมนต
ที่มา: www.novabizz.com
นําไปใชกับงานกอสราง งานคอนกรีตที่ตองการกําลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เชน งานอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงประเภทตาง ๆ ขนาดบรรจุ 50
กิโลกรัม /ถุง
5.2 ปูนซีเมนตปอรตแลนดดัดแปลง ประเภทที่ 2 นําไปใชสําหรับงานโครงสรางขนาดใหญ เชน ตอมอ
ขนาดใหญ สะพานเทียบเรือ เขื่อนหรือกําแพงกันดินในบริเวณที่ถูกน้ําเค็ม ปจจุบันปูนซีเมนตชนิดนี้ไมผลิตขาย
เพราะเหตุผลทางการตลาด ชื่อผลิตภัณฑที่เคยผลิตออกจําหนายคือ ตราพญานาค 7 เศียร
5.3 ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดแข็งตัวเร็ว ประเภทที่ 3 ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
มอก.15 เลม 1-2547และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกานําไปใชกับงานเรงดวนที่ตองแขงกับ
เวลา ในกรณีที่ตองการถอดและรื้อแบบเร็วกวาปกติ
5.4 ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดเกิดความรอนต่ํา ประเภทที่ 4 นําไปใชกับงานที่ตองการควบคุมทั้งปริมาณ
และอัตราความรอนที่เกิดขึ้นใหนอยที่สุด การเกิดกําลังของคอนกรีตที่มีสวนผสมของปูนซีเมนต ประเภทนี้จะเปนไป
อยางชาๆจึงนิยมใชกับงานขนาดใหญ เชนเขื่อนกั้นน้ํา ซึ่งถามีความรอนอยางรายแรงตอตัวเขื่อน เนื่องจากจะทําให
เกิดการแตกหรือราวได
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5.5 ปูนซีเมนตปอรตแลนดชนิดที่มีความตานทานตอซัลเฟตสูง ประเภทที่ 5ผลิตตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนตปอรตแลนด มอก. 15 เลม 1-2547 ประเภทที่หา และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150
TYPE 5 นําไปใชกับงานกอสรางในบริเวณที่ตองสัมผัสกับดางเชน ในบริเวณที่ดินมีความเปนดางสูง หรือน้ําทะเล
ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนตจะชา
5.6 ปูนซีเมนตผสม ที่ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมอก. 80-2550 นําไปใชในงานกอ โบก
ฉาบ หรืองานกอสรางทั่วไปที่ไมตองการรับน้ําหนักมาก
5.7 ปูนซีเมนตขาว นําไปใชในงานตกแตงอาคารเพื่อความสวยงามหรือนําไปผสมเม็ดสี เพื่อผลิตเปน
ปูนซีเมนตสี งานทําหินขัด ทรายลาง งานติดตั้งสุขภัณฑและงานยาแนวรอยตอของกระเบื้อง ชื่อผลิตภัณฑ
ปูนซีเมนตที่มีจําหนายไดแก ปูนซีเมนตขาวตราชาง ปูนซีเมนตขาวตราเสือ ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม /ถุง
5.8 ปูนซีเมนตชนิดพิเศษ ที่ผลิตใชสําหรับงานที่มีลักษณะเฉพาะเชนปูนซีเมนตฉาบสูตรพิเศษ นําไปใชใน
งานฉาบโดยเฉพาะมีคุณสมบัติคือ ฉาบลื่น เรียบและไมแตกราว ปูนซีเมนตสําหรับสรางบอน้ํามัน ผลิตเพื่อสงออกไป
ยังประเทศที่ขุดเจาะน้ํามัน เชนแถบตะวันออกกลาง ประเทศซาอุดิอาระเบีย และปูนปอซโซลาน มีคุณสมบัติคือ
ทนน้ําเค็ม ดินเค็ม
สถานการณการแขงขันของตลาดปูนซีเมนต
สําหรับประเทศไทยตลาดปูนซีเมนตไดรับผลกระทบจากปญหาในวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 สงผล
ใหภาคการกอสรางตองประสบกับปญหาชะงักงันเชนเดียวกัน และเริ่มมีการฟนตัวตั้งแตชวงปลายป พ.ศ. 2544
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน พ.ศ.2560 ทําใหเกิดการแขงขัน เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดภายในประเทศในกลุมผูผลิตวัสดุ
กอสรางตางๆ สูงมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย างยิ่ง ในกลุมผูผลิตปูนซีเมนต ซึ่งเดิมทีเปนธุรกิจที่มีการแขงขัน
นอย เนื่องจากเปนการผลิตในลักษณะผูขายนอยรายซึ่งมีผูผลิตเพียง 4 บริษัทกลาวคือ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต
เอเชีย จํากัด แตในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ เปนจุดเริ่ม ที่ทําใหกลุมผูผลิตระดับโลกไดเขามารวมทุนหรือซื้อกิจการใน
ธุรกิจปูนซีเมนตมากขึ้น เชน
1. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) รวมทุนกับ บริษัท โฮลเดอรแบงค (Holder Bank)จาก
สวิสเซอรแลนด ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โฮลซิม จํากัด (Holcim) ไดปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจ
อยูไดโดยการขายกิจการอื่นๆ เชนโรงงานผลิตกลองกระดาษลูกฟูก ธุรกิจกระเบื้องปูพื้น -บุผนัง ธุรกิจสุขภัณฑและ
อุปกรณตกแตง และคงไวเฉพาะ กลุมธุรกิจหลักคือปูนซีเมนต, ปูนซีเมนตผสมเสร็จ และสินคากลุม Fiber Cement
การลดคาใชจายในการดําเนินการโดยการปดสํานักงานขายและคลังสินคาในเกือบทั้งประเทศ การ Restructuring
เพื่อลดคาใชจาย และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
2. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ทําการปรับโครงสรางโดยการลดขนาดองคกร จากเดิมที่มีธุรกิจ
หลากหลายครอบคลุมทั้งในกลุมธุรกิจยานยนต ปูนซีเมนต เซรามิค และอุปกรณตกแตงเยื่อกระดาษ เนื่องจาก
แนวคิดเดิมที่มุงสรางความไดเปรียบในเรื่องความประหยัดจากการผลิตจากขนาด(Economy of Scale) และขอ
ไดเปรียบในเรื่องการ มี สินคาครบวงจร แตเมื่อตองประสบกับปญหาหนี้สิน เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ.
2540 ที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเงินจากระบบตะกราเงิน (Basket Currency) เปนระบบลอยตัว
(Manage Float) ก็ตองปรับตัวโดยการคงไวเฉพาะกลุมธุรกิจที่มีโอกาสในการทํากําไร และจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมา
ดูแล และลดสัดสวนการเปนเจาของในธุรกิจบางอยาง เชนในกลุมยานยนต เพื่อสรางสภาพคลองและลดภาวะหนี้
จากตางประเทศ
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3. บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด(มหาชน) ที่ประสบปญหาเรื่องหนี้สินเปนอยางมาก เนื่องจากการมีภาระหนี้
ตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราในชวงวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ.
2540 เปนมูลคากวา 72,000 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนกรณีศึกษาของประเทศเนื่องจากเปนลูกหนี้ภาคเอกชนราย
ใหญของไทย และการแกไขปญหายังไมปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจน
4. บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จํากัด และบริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด มี พันธมิตรใหมจากประเทศ
ฝรั่งเศส คือ บริษัท ฟนองฟองเซร แอนด ลาฟาส เขามาทําการควบรวมกิจการและทําตลาดโดยการมุงเนนในเรื่อง
กลยุทธราคาต่ํา เพื่อรักษายอดขาย
5. บริษัท เอกซีเมนต จํากัด มีการซื้อกิจการโดยบริษัท ซีเ มนตเม็กซิโก จํากัดและทําการเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท เซเมกซประเทศไทย จํากัด และเปลี่ยนตราสินคาจากตรามือ เปนเซเมกซและเปลี่ยนเปนตราลูกโลกใน
ปจจุบัน และมุงเนนในเรื่องกลยุทธราคาต่ําเพื่อขยายตลาด
6. บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จํากัด หลังจากกลุมอิตาเลียนไทย เดลวี ลอปเมนทไดขายกิจการบริษัท เอก
ซีเมนตใหกับ บริษัท ซีเมนตเม็กซิโก จํากัด ไปแลวนั้นก็ไดทําการกอสรางโรงงานใหม ในเขต อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี โดยมีวัตถุประสงคหลักในการผลิตปูนซีเมนตภายใตเครื่องหมายการคา ราชสีห เพื่อใชในงานกอสรางของ
กลุมอิตาเลียนไทย เปนหลัก และกําลังการผลิตที่เหลือจะนําออกจําหนายในประเทศ
จากที่กลาวมาขางตนนอกจากสภาพการแขงขันแลว การพัฒนาของผูใชจากเดิมเปนการนําปูนซีเมนตมาใช
งานแบบดั้งเดิมกลาวคือใชปูนซีเมนตปอรตแลนด (PortlandCement) สําหรับงานโครงสรางและปูนซีเมนตผสม
(Mixed Cement) สําหรับงานฉาบ กอ เท ก็เริ่มมีวิวัฒนาการมากขึ้น โดยกลุมผูผลิตก็เริ่มมีการปรับปรุงสูตรทาง
เคมีและออกผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน ทั้งนี้ในชวงแรก ๆ ของวิกฤติเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540
พบวาความตองการซื้อที่มีอยูนอยมากทําใหผูผลิตปูนซีเมนตไดทําการแขงขันโดยใชกลยุทธในเรื่องราคาถูกเปนหลัก
โดยการออกผลิตภัณฑใหมที่มีราคาต่ําเพื่อจําหนายในตลาด ซึ่งผลิตภัณฑที่นําออกมาจําหนายในชวงป พ.ศ. 25422543 ไดแก บริษัทผูผลิต ตราสินคา,บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) ปูนตราแรด, บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง
จํากัด(มหาชน) ปูนตรา 3 นก,บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด(มหาชน) ปูนทีพีไอ เอ็ม 199 ซึ่งทั้งสามบริษัท ไดทําการ
ผลิตและแขงขันโดยใชนโยบายราคาเปนหลัก โดยการตัดราคาขายซึ่งกันและกัน จนกลาวไดวาในชวงเวลาดังกลาว
เปนชวงที่ราคาปูนซีเมนตถูกที่สุดในรอบ 30 ปจนกระทั่งการแขงขันในเรื่องของราคาดําเนินไปอยางเขมขนจนแทบ
จะดําเนินธุรกิจตอไปไม ได จึงมีการปรับราคาขึ้นและเริ่มที่จะทําการตลาดในดานอื่นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันแทนกลยุทธดาน ราคา เชนในดานของการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship
Management: CRM) การพัฒนาความรูดานผลิตภัณฑเพื่อเปนผูรอบรูเรื่องปูนซีเมนต (Cement Solution
Provider) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่เหมาะสม และตรงตอความตองการของผูใช ที่
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งตอมา บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดพบวาในการใชปูนซีเมนตผสมหรือที่
อาจจะเรียกไดวาเปนปูนอเนกประสงคมาใชในการฉาบนัน้ อาจจะมีปญหาในเรื่องงานฉาบที่ไดไมเรียบเนียนสวยงาม
หรือเกิดการแตกราว และจะนําไปสูการแกไขเพิ่มเติม และซอมแซมหนางาน ซึ่งทําใหตนทุนรวมในการกอสรางเพิ่ม
สูงขึ้นจึงไดคิดคนปูนซีเมนตที่ใชสําหรับฉาบโดยเฉพาะตั้งแต ป พ.ศ.2546จนถึงป พ.ศ 2560 เพือ่ มารองรับกับความ
ตองการใชที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถทําใหผูใชซึ่งสวนใหญคือกลุมผูรับเหมาและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย สามารถ
ประหยัดตนทุนไดมากกวารอยละ 29 จากปจจัยหลัก 3 ประการคือ
1. การลดคาใชจายในวัสดุผสม เนื่องจากไมตองใชน้ํายาชวยฉาบและสามารถผสมทรายไดมากขึ้น
2. การเพิ่มความสามารถในการทํางานของชาง เนื่องจากเม็ดปูนที่มีขนาดเล็กลงทําใหฉาบงายเบามือ เพิ่ม
ปริมาณงานในการทํางานตอวันของชาง
3. ลดการแตกราว ซึ่งเปนสาเหตุหลัก ของตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตองมีการซอมแซม หรือทุบเพื่อฉาบใหม
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โดยในการเขาสูตลาดในปแรก มีปริมาณความตองการใช อยูประมาณ 170,000 ตัน จึงทําใหบริษัทผูผลิต
ปูนซีเมนตอื่นๆเริ่มทําการพัฒนาผลิตภัณฑและเขาสูตลาดปูนซีเมนตฉาบเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดจาก บริษัท
ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) จนในปจจุบันปูนซีเมนตฉาบมีผูผลิตอยู 4ราย คือ
1. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) ภายใตเครื่องหมายการคา ตราเสือพลัส
2. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด(มหาชน) ภายใตเครื่องหมายการคา ตราอินทรีทอง
3. บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด(มหาชน) ภายใตเครื่องหมายการคา ตราทีพีไอ เอ็ม 198
4. บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด ภายใตเครื่องหมายการคา ตราดอกบัวสม
แตมีผูผลิตที่สําคัญอยู 2 ราย ที่สินคาเปนที่นิยม และมีการแขงขันการทําตลาดอยูอยางตอเนื่อง คือ
1. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) ภายใตเครื่องหมายการคา ตราเสือพลัส
2. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด(มหาชน) ภายใตเครื่องหมายการคา ตราอินทรีทอง
สรุปในปจจุบันผูผลิตทั้งสองรายไดใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed Strategy)
ทั้งในเรื่องกลยุทธราคา กลยุทธผลิตภัณฑ กลยุทธการสงเสริมการตลาด และกลยุ ทธชองทางการจัดจําหนาย เพื่อ
แยงชิงสวนแบงตลาดในสวนของปูนซีเมนตฉาบที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเปนเรื่องที่นาสนใจในการที่
จะทําการศึกษาถึงขอมูลการใช พฤติกรรมการใชงานและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของกลุมผูมีอิทธิพลตอการใช
ปูนซีเมนตฉาบ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สรุป
จากที่กลาวมาขางตนปจจัยทางการตลาดของสินคาถือเปนเครื่องมือสําคัญในการทําการตลาดลูกคามี
ทางเลือกการใชปูนซีเมนตในการปลูกสรางสิ่งตางๆ และการตัดสินใจเลือกใชของลูกคามีปจจัย หลายดานที่มีผลตอ
การตั ด สิ น ใจของลู กคา ได แก ป จ จั ย ด า นผลิต ภัณ ฑ ปู น ซี เมนต ค วรความเชื่ อถือในตราสิ น คา มี คุ ณ ภาพดี แ ละ
มาตรฐาน มีลักษณะการออกแบบเหมาะสมกับการใชงานของลูกคา มีการรับประกันคุณภาพของปูนซีเมนต ลูกคา
เลือกหลากหลายยี่หอ หลากหลายชนิด ปจจัยทางการตลาดดานราคา ปูนซีเมนตที่จําหนายภายในรานขายอุปกรณ
กอสราง มีการใหบริการรับชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิตหรือการใหเครดิตทางการคา ราคาตรงกับราคาปาย
มีราคาต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับรานอื่น ปจจัยทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ปูนซีเมนตที่ จําหนาย
ภายในรานขายอุปกรณกอสราง มีการจัดจําหนายทางโซเชียลมีเดีย เชน Facebook , Line การใหบริการขนสง
ปูนซีเมนตใหกับลูกคารวดเร็ว ทันตอความตองการของลูกคา ปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ราน
ขายอุปกรณกอสรางมีการมอบสวนลดสําหรับลูกคาที่ซื้อปูนซีเมนตกับทางรานเปนประจํา มีการโฆษณาปูนซีเมนต
โดยการประชาสัมพันธใหรับรูขอมูลขาวสารตางๆดวยการผานสื่ออยางตอเนื่อง เชน ทางวิทยุ ใบปลิว มีการจัด
โปรโมชั่นสะสมยอดซื้อปูนซีเมนต เชน แลกเสื้อยืด แลกทอง การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับปูนซีเมนตในการตอบแทน
สังคม เชน การบริจาคปูนซีเมนตและรานขายอุปกรณกอสราง ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากร รานขายอุปกรณ
กอสราง จํานวนพนักงานขายปูนซีเมนต เหมาะสมกับจํานวนลูกคา มีบุคลิกและการแตงกายที่เหมาะสมกับการ
จําหนายปูนซีเมนต พนักงานขาย ใหการดูแลและเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี มีอัธยาศัยดี เปนกันเองและสามารถ
ตอบขอซักถามเกี่ยวกับปูนซีเมนต ใหลูกคาเขาใจไดเปนอยางดี ปจจัยทางการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ
รานขายอุปกรณกอสรางมีการอัดหีบหอปูนซีเมนตและบริการขนปูนซีเมนตสงถึงพาหนะของลูกคา มีบริการจัดสง
ปูนซีเมนตใหกับลูกคาตามที่นัดหมาย ตรงตอเวลาเสมอ มีการอธิบายการใชผลิตภัณฑปูนซีเมนตแตละยี่หอใหเขาใจ
งาย มีขั้นตอนการจําหนายปูนซีเมนตที่รวดเร็ว ไมซับซอน และปจจัยทางการตลาดดานลักษณะทางดานกายภาพ
รานจํา หนายปู นซีเมนต มีที่ จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีสถานที่ตั้ง อยูใกล บานหรือชุมชน มีที่ จอดรถมีความ
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ปลอดภัย รานจําหนายปูนซีเมนตมีชวงเวลาเปด–ปดการใหบริการเหมาะสมและรานจําหนายปูนซีเมนตมีทําเลที่ตั้ง
สะดวกขนสงปูนซีเมนต และงายตอการคนหาราน

ขอเสนอแนะ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนตในราน
ขายอุปกรณกอสราง ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนตควรแสดงใหลูกคาเห็นถึงความนาเชื่อถือในตรา
สินคา เชน มีการทดสอบปูนซีเมนตใหลูกคาดู มีการสรางบานขนาดเล็กๆ(บานตัวอยาง)ที่ใช ปูนซีเมนตของทางราน
เปนตน
2. ดานราคา ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรมีการใหบริการรับชําระคาสินคาดวยบัตร
เครดิต มีการใหเครดิตทางการคา ชําระคาสินคาดวยบัตรเดบิต ผูประกอบการที่จําหนายปูนซีเมนต ควรมีปูนซีเมนต
หลากหลายระดับราคาเพื่อใหลูกคาไดเลือกและมีเงื่อนไขในการใหสินเชื่อที่ดีใหกับลูกคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรเพิ่มชองทางในการจัด
จําหนายใหหลากหลายชองทาง เชน มีการจัดจําหนายทางโซเชียลมีเดีย Facebook , Line เวปไซค เปนตน
ผูประกอบการที่จําหนายปูนซีเมนต ควรมีบริการสงปูนซีเมนตถึงบานของลูกคา
4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรมีการมอบสวนลดสําหรับ
ลูกคาที่ซื้อปูนซีเมนตกับทางรานเปนประจํา ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรมีบริการใหลูกคาสามารถ
แลกเปลี่ยนปูนซีเมนตไดและรับคืนสวนลดใหกับลูกคา
5. ดานบุคลากร ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรมีการวางแผนจางพนักงานใหมีความ
เหมาะสมกับจํานวนลูกคาที่มาซื้อปูนซีเมนต และควรหาเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกพนักงานในการยกขน
ปูนซีเมนตใหกับลูกคาในปริมาณมาก ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรมีการใหบริการแนะนําชนิดหรือ
ประเภทของปูนซีเมนตโดยผูชํานาญการ ควรวางแผนพัฒนาใหความรูกับพนักงานขายเกี่ยวกับปูนซีเมนตแตละยี่หอ
แตละประเภทเพื่อใหพนักงานมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับปูนซีเมนต
6. ดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรมีการบรรจุหีบหออัดหีบหอ
ปูนซีเมนตและบริการขนปูนซีเมนตสงถึงพาหนะของลูกคา ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรกําหนด
ขั้นตอนการชําระเงินใหสั้นมีความรวดเร็วและทันสมัย
7. ดานลักษณะทางดานกายภาพ ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนต ควรมีที่จอดรถสะดวกและ
เพียงพอกับจํานวนลูกคา ผูประกอบการที่มีการจําหนายปูนซีเมนตควรมีทําเลที่ตั้งสะดวกขนสงปูนซีเมนตและงาย
ตอการคนหาราน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก ดร.เอกภัทร
มานิตขจรกิจ อาจารยที่ปรึกษา และดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย ที่ปรึกษารวมที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไข
ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูงและ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่ใหความชวยเหลืออยางดี
ขอขอบพระคุณดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจและดร.วรินทรทิพย กําลังแพทยที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาความถูกตองและความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาของบทความ
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ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแกผูเขียน และ
ทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอื่น ๆ ในการเขียน
บทความครั้งนี้ นายเทียรไชย เทวาเกียรติวงศ
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ภาวะผูนําแบบพัฒนา และความสุขในการทํางาน
Transformational Leadership and Happiness at Work

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ธัญรัศม สิทธิ์นันทสิริ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า แบบพั ฒ นา และความสุ ข ในการทํ า งาน
กรณีศึกษา : องคกรสรางสุข 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะผูแบบพัฒนา และความสุขในการ
ทํางาน โดยมีการจําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบพัฒนา
และความสุขในการทํางาน โดยการใชกลุมตัวอยางของบริษัทฯ เอกชนแหงหนึ่ง ทั้งหมดเปนจํานวน 415 ตัวอยาง
และในกลุมตัวอยางเหลานั้นจะตองมีคุณสมบัติคือ ตองเปนพนักงานของบริษัทฯ นี้เทานั้น และ ตองสามารถอาน
หนังสือไทยได และนํามาวิเคราะหด วยเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย T-test และ F-Test โดยมีการจัดทําแบบสอบถาม
จํานวน 30 ชุด เพื่อเปนการนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ ประชากรทั่วไป
ในพื้นที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ ของกลุมตัวอยาง แลวนํามาทดลองใชคํานวณเพื่อหาคาความเทียงดวยวิธี การหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach’s Cofeeicient Alpha Metod) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปกําหนดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ไมต่ํากวา 0.75 ผลการการทดสอบความเชื่อมั่นเปนที่
นาเชื่อถือได จากการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.924
การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary) โดยทําการศึกษาจากเอกสาร
หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย หลักการทฤษฎี ตลอดจนขอมูลตาง ๆ จากอินเตอรเน็ต นอกจากนั้นแลวยังมี
การเก็บรวบรมขอมูลจากากรสํารวจ (Survey) โดยวิธีการนําแบบสอบถามมอบใหกับพนักงานทรัพยากรมนุษยเปน
ผูประสานงาน ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 และนํามา
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน และไดผลจากการวิจัยจากสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุขแตกตางกัน
1. ดานเพศ พนักงานเพศหญิงจะมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุขสูงกวาเพศชาย
2. ดานอายุ พนักงานที่อายุมากกวา 50 ป จะมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําแบบพัฒนามากกวาชวงอายุอื่น
3. ด า นการศึ ก ษา กลุ ม พนั ก งานระดั บ การศึ ก ษาปริญ ญาโท มี ผ ลต อ ภาวะผู นํ า แบบพั ฒ นามากกว า
กลุมพนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
4. ดานตําแหนงงาน พนักงานตําแหนงงานระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ มีผลตอภาวะผูนําแบบ
พัฒนาสูงกวาพนักงานตําแหนงงานระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
5. ดานประสบการณทํางาน พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 - 5 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาของ
องคการสรางสุข ในภาพรวม มีผลตอภาวะผูนําต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางาน จํานวน 6 – 10 ป และ
มากกวา 10 ป
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6. ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 – 20,000 บาทและ พนักงาน
รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีผลตอภาวะผูนํา ต่ํากวาพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน
30,001 – 40,000 บาท
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความสุขในการทํางานขององคการสรางสุขแตกตางกัน
1. ดานเพศ พนักงานเพศหญิงจะมีความสุขในการทํางานสูงกวาเพศชาย
2. ดานอายุ พนักงานที่อายุมากกวา 50 ป จะมีความสุขมากกวาชวงอายุอื่น
3. ดานการศึกษา พนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความสุขในการทํางานต่ําสุด
4. ดานตําแหนงงาน ไมมีผลกระทบตอความสุขในการทํางาน
5. ดานประสบการณ นอยกวา 1 ปมีความสุขในการทํางานมากที่สุด
6. ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน กลุมพนักงานรายได เฉลี่ยรวมตอเดือน 30,000 – 40,000 บาท และ
40,000 บาทขึ้นไปมีความสุขในการทํางาน
คําสําคัญ : ปจจัยลักษณะสวนบุคคล, ภาวะผูนําแบบพัฒนา, ความสุขในการทํางาน
Abstract
The purpose of this research is to study leadership development. 2) To study the
comparison of the developmental status of the participants. And happiness in work.
3) To study the relationship between leadership development And happiness in work. By
using the sample of the company. A total of 415 samples were included in the sample. Must
be an employee of this company and must be able to read Thai books. And analyzed with
computer program tools. To find the frequency, percentage, mean, standard deviation. The
T-test and F-Test were compared using a set of 30 questionnaires to try out the non-sample
population, ie the general population in the vicinity of the company. Of the sample. The
correlation coefficient was used to find the correlation coefficient. The Cronbach's Cofeeicient
Alpha Method was used to determine the reliability of the tool. The confidence interval was
0.75. Calculated by computer program. The reliability of the questionnaire was 0.924.
Data collection was done by studying the document. The documentary is based on
research papers, journals, theses, research papers, theories, and information from the
Internet. In addition, survey data were collected by the questionnaire given to employees,
human resources as coordinators. The data were collected during August-September 2017
and analyzed by descriptive statistics. And inferential The results from the research are as
follows.
Assumptions 1 Personal factors affect the developmental leadership of the organization.
1. In terms of sex, female employees will have more opinions on the developmental
leadership of the organization than males.
2. Age of employees over 50 years of age will have a more positive attitude towards
leadership than other age groups.
3. Education, staffing level, master's degree Influence on leadership development.
Group of employees under the bachelor degree. And the degree or equivalent.
4. Job position Employee Relation Officer - Assistant Manager Affect leadership
development model higher than employee level. Staff - Senior staff.
5. Work Experience Employees of 1 to 5 years of experience have developed
leadership style of the organization as a whole, resulting in lower leadership. 6 - 10 years
old and more than 10 years
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6. Average monthly income Employees earn an average monthly income of 10,00020,000 baht and a monthly average employee salary of 20,001-30,000 baht. The average
monthly income is 30,001 - 40,000 baht.
Hypothesis 2: Personal factors affect the happiness of the work organization of
different happiness organizations.
1. Sex, female employees will be happier to work than male.
2. The age of employees over the age of 50 will be happier than any other age.
3. Education The lower level of education is the lowest level of happiness.
4. Job position No affect on work happiness.
5. Less than 1 year experience in work experience
6. Average monthly income Employees of the average income of 30,000-40,000
baht per month and 40,000 baht more happy to work.
Keywords : personal characteristics, leadership development, work happiness

บทนํา
ถาจะกลาวถึงประโยคที่คุนหูกันมานานวา “ คับที่อยูได คับใจอยูยาก “ ซึ่งประโยคนี้ก็เปรียบเทียบไดวา
ที่ไหนที่มีความสุข ตอใหเล็กแคไหน คับแคบเพียงใด ก็ยังสามารถอยูได แตหากที่ใดอยูแลวไมสบายใจ ไมมีความสุข
ตอใหกวางขวางเพียงใด ก็คงไมมีใครอยากจะอยู และเมื่อกลาวถึงองคกรที่เรากําลังทํางานอยู ซึ่งตองใชชีวิตในการ
ทํางานอยูในองคกรนั้นเปนเวลายาวมากถึง 8 ชั่วโมงตอวันเปนอยางต่ํา ซึ่งชวงเวลาที่บุคคลอยูในที่ทํางานยอมจะ
พยายามมองหาสิ่งที่เปนบันเทิงเริงใจ เพื่อใหการใชชีวิตอยู ในที่ที่มีความตรึงเครียดจากการทํางาน ใหลดความตรึง
เครียดลง อาจจะเปนการฟงเพลง ดูหนัง พักจิบกาแฟ หรือรวมไปถึงการมองหาบุคคลที่ตรงสเปกไวพูดคุย เพื่อใหใจ
ไดผอนคลายและมีความสุขในชวงเลาของการทํางานใน 1 วัน เพราะโดยทั่วไปจะมองวา “ การทํางาน “ คือ
กิจกรรมหลักที่สําคัญประหนึ่งเปนกิจกรรมของชีวิต แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันอาจเรียกไดวา เปนชวงเวลา
แหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและตอเนื่อง
ความสุขในการทํางานของพนักงานในองคกร จะสังเกตไดจากทัศนคติของพนักงาน พฤติกรรมในขณะที่อยู
ในที่ทํางาน ผลงาน ตลอดจนการลาออกของพนักงานในองคกร และในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อนํามา
วิเคราะห ปรับเปลี่ยนแกไขในองคกรของตัวผูวิจัยเอง นอกจากจะไดรับความรูความเขาใจในภาวะผูนําแบบพัฒนา
และความสุขในการทํางาน และอีกสาเหตุหนึ่งที่ผูวิจัยมีประสงคในการทําวิจัยเรื่องนี้คือ องคกรของผูวิจัยมีพนักงาน
ลาออกเปนจํานวนมากในแตละเดือน ตั้งแตตนปที่ผานมาจากจํานวนพนักงานเกือบ 100 คน เหลือเพียง 20 คน
จึงทําใหองคกรของผูวิจัยเกิดภาวะสินคาไมพอในการจําหนาย ภาวะขาดพนักงานในทุกหนวยการผลิต จนทําให
องคกรเกิดภาวะขาดทุน
ซึ่งในหนวยงานภาครัฐบาลมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2559 - 2555) เพื่อ
มุงเนนการพัฒนาประเทศเพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแขงขันที่มีการ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว โดยมีการเนนในเรื่องของการพัฒนาอยางยั่งยื น และนําไปสูการอยูรวมกันอยางมี
ความสุขดวยความเสมอภาคอยางเปนธรรม และมีภูมิคุมกัน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2554 ตามวิสัยทัศนของแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ทําใหเห็นไดชัดเจนวา ประเทศมีแนวโนมในทางการดําเนินการเกี่ยวกับการสร างความสุขในการ
ทํางาน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยในการพัฒนาประเทศที่สําคัญ และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถดําเนินการ
ได ทุก ๆ ภาคส ว น โดยเฉพาะทั้ ง ในองคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชน เนื่ องจากองคกร ส วนใหญ จะได รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง อันสื บเนื่ องมาจากปจ จัยตามที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ระบุไว อยา งตอเนื่องว า
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เมื่อองคกรใดเกิดการเปลี่ยนแปลง พนักงานหรือบุคลากร ชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงสภาพแวดลอม ยอมไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เชนกัน ดังนั้น พนักงานหรือบุคลากรขององคกร จึงตองมีการปรับตัวเพื่อให
เกิดความอยูรอดในการดํารงชีวิต เพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และเพื่อใหความสามารถดําเนินกิจการ
งานอยางมีความสุขตอไป
ผลที่ไดจากการศึกษาจากผลงานวิจัยเรื่องนี้ ทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของคําวา “ ความสุข “
วา ความสุขนั้นมีผลตอการพัฒนาบุคคลากรและองคกรไปในทิศทางที่ดี และยังสามารถกําหนดใหเปนแนวทางหลัก
ในการพัฒนาประเทศไดในอนาคต ซึ่งเปนแนวทางที่มีความสอดคลองกันกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จเพระ
เจาอยูหัว (2523) ซึ่งไดพระราชทานไวใหกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตสงขลา ที่วา
“ .... ทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุข หรือความสําเร็จ แตการหาความสุข หรือความสําเร็จนี้ ยอมตอง
เหนื่อย เหนื่อยแน ไมมีใครที่มีความสุขหรือความสําเร็จไดโดยไมเหนื่อย ถาไมอยากที่จะเหนื่อยก็ตองฝกฝนกําลัง
การฝกตองฝกจิตใจใหดี ถาฝกจิตใจใหดี ไมใหขี้เกียจ ใหรูจักวางานเปนอยางไรแลว ก็เชื่อวาถาทํางานอยางนั้นก็จะ
ไดผลดี เปนตน ก็จะทําใหมีความสําเร็จ รางกายและจิตใจจะแข็งแรงพรอมกัน .... “
พระราชดํารัสฯ ไดมุงเนนถึงเรื่องของความสุขเปนประเด็นหลักและสําคัญ เนื่องจากวาความสุขที่มีความ
เกี่ยวของในทุกกิจกรรมของชีวิตการทํางาน และความสุขจะมีการสอดคลองและประสานกัน ไมวาจะเปนรูปแบบ
รูปธรรมหรือนามธรรม ความสุขนั้นสามารถสรางองคกร และสามารถสรางพนักงารหรือบุคลากรในองคกรใหมีความ
เขมแข็งและแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี ซึ่งมีแนวความคิดเชนเดียวกันกับนักจิตวิทยาของ
ตางประเทศ (Veenhoven, 1997 : 267 - 293) กลาวโดยรวมวา ในเรื่องของความสุขที่เปรียบเสมือนเปนการ
ประเมินผลคาของจิตใจ โดยอาศัยความรูสึก ความพึงพอใจ หรือความชื่นชอบ ของแตละบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ในชีวิต และความสุขจะมีระดับของความรูสึกมากนอยเพียงใด
ดังนั้น การที่พนักงานจะมีความสุข ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญตอความเปนอยูที่ดีขององคกร ซึ่งในงานวิจัยใน
เรื่องนี้ มีการศึกษามาจากการสังเกตการลาออกของพนักงานหรือบุคลลากรในองคกร และผลงานของพนักงานหรือ
บุคลากรในองคกร ซึ่งพบวา มีวิธีการที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือบุคลากรองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ก็คือ การประเมินผลทางดานการจิตวิทยาใหพนักงานหรือบุคลากรในองคกร เพื่อทําใหทราบถึงพนักงานหรือ
บุคลากรองคกร และสามารถนําไปสูการบูรณาการ และการพัฒนาตนเองของพนักงานหรือบุคลากร รวมไปถึ งตัว
องคกรเองตอไป ซึ่งทําใหกอเกิดความสุขในชีวิตของการทํางาน
ความหมาย
1. ความสุขในการทํางาน หมายถึง ความรูสึก หรือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งสามารถแสดง
ออกมาสูภายนอกเปนพฤติกรรมภายนอก ทําใหเกิดความรูสึกความพึงพอใจ ความชื่นชอบในการทํางาน ตาม
แนวคิด ความสุขรวมขององคกรสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนใหญ คือ
1.1 ความสุขของตัวเอง ประกอบดวย สุขภาพดี น้ําใจงาม ผอนคลายดี หาความรู มุงคุณธรรม
และจัดรายรับรายจาย
1.2 ความสุขของครอบครัว ประกอบดวย ครอบครัวสุขสันต
1.3 ความสุขขององคกรและสังคม ประกอบดวย สังคมนาอยู
2. ภาวะผูนําแบบพัฒนา
ภาวะผูนําแบบพัฒนา หมายถึง ลักษณะของความเปนผูนํา ที่มีภาวะผูนําในเชิงที่มุงเนนไปในทางการ
พัฒนาบุคคลากร เพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของตนเองหรือบุคลลากรในองคกรไปในทิศทางที่ดีขึ้น ลักษณะภาวะ
ผูนําแบบพัฒนา มี 4 องคประกอบคือ
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2.1 ผูนํามีความประพฤติตนที่เปนแบบอยาง
2.2 ผูนํามีการสรางแรงบันดาลใจ
2.3 ผูนํามีการสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม
2.4 ผูนํามีการมองหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน
3. ลักษณะปจจัยสวนบุคคล (Individual) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล ซึ่งในตัวบุคคลของแตละ
คนมีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกตางกันไป ซึ่งความแตกตางนั้น ๆ ของบุคคลทําใหเกิดความคิด ทัศนคติตาง ๆ ซึ่ง
เปนความแตกตางกัน ประกอบดวย
3.1 เพศ
3.2 อายุ
3.3 ระดับการศึกษา
3.4 ตําแหนงหนาที่
3.5 ประสบการณในทํางาน
3.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องภาวะผูนําแบบพัฒนา และความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา : องคกรสรางสุข มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําแบบพัฒนา และความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา : องคกรสรางสุข
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของภาวะผู นํ า แบบพั ฒ นา และความสุ ข ในการทํ า งาน
กรณีศึกษา : องคกรสรางสุข จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําแบบพัฒนา และความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา : องคกร
สรางสุข
สมมติฐานในการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 1.3 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาของ
องคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกร
สรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 1.5 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการณทํางาน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาของ
องคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 1.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนา
ขององคกรสรางสุข แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 2.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพส มีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 2.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 2.3 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา มีผลตอความสุขในการทํางานของ
องคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 2.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน มีผลตอความสุขในการทํางานขององคกร
สรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 2.5 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการณทํางาน มีผลตอความสุขในการทํางานของ
องคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 2.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน มีผลตอความสุขในการทํางาน
ขององคกรสรางสุข แตกตางกัน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องภาวะผูนําแบบพัฒนา และความสุข ในการทํางาน กรณีศึกษา : องคกรสรางสุข ผูวิจัยได
ทบทวนแนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา ความสุขในการทํางาน ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบ
แนวคิดที่ใชในการวิจัยดังภาพ

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณทํางาน
- รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน

ภาวะผูน ําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
- ดานผูน ําประพฤติตนเปนแบบอยาง
- ดานผูส รางแรงบันดาลใจ
- ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม
- ดานการมอบหมายงานที่ทา ทายใหพนักงาน

ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
- ดานตนเอง
- ดานครอบครัว
- ดานองคกร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ระเบียบวิธีวิจัย
ปราะชากร/กลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคคลกรของบริษัทฯ เอชนแหงหนึ่ง จํานวน415 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชการศึกษา ไดแก บุคลากรตองเปนบุคลากรของบริษัทฯ เทานั้น
3. กลุมตัวอยางตองสามารถอานภาษาไทยออก
กลุมตัวอยางที่ใชการศึกษาในครั้งนี้ไดมาจากการแจกแบบสอบถามทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 415
ตั ว อย า ง โดยมี ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งาน คื อ ผู วิ จั ย และเพื่ อ นที่ เ ป น บุ ค ลากรในบริ ษั ท ฯ เอกชนนั้ น แจก
แบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถาม ระหวางชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน ป พ.ศ. 2560 จํานวน 415 ชุด
และนํามาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคาความถี่ คา รอยละ คาเฉลี่ย สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย T-test และ F-Test
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี เพื่อใหผลการศึกษาวิจัยมีความนาเชื่อถือ ดังนี้
1. ติดตอทําหนังสือถึงแผนกฝายบุคคลที่บริษัทฯ เอกชน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยนําแบบสอบามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนดไว
จํานวน 415 ชุด
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล เพื่อนํามาจัดกระทําและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. นํ า แบบสอบถามข อ มู ล พื้ น ฐานทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า งมาแจกแจงค า ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
2. เปรียบเทียบความแตกตางของค าเฉลี่ยของผลการทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – Test,
F – Test และ Least Significant Difference Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research)
ทําการรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชกลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 415 ตัวอยาง ทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coefficient), (Cronbach, 1990 : 204) จํานวน 30 ตัวอยาง ทดสอบความนาเชื่อถือเครื่องมือวามีความ
เชื่อถือในระดับสูงคาการทดสอบที่ 0.924
การรวบรวม ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจาการคนควา และรวบรวมจากเอกสารหนังสือตาง ๆ รายงานตาง ๆ
ตลอดจนการศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับแนวคิดความสุขในการทํางาน
แนวคิดทฤษฎีความสุข งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการทํางานในประเทศไทย ขอมูลปฐมภูมิทํารวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถามโดยใหกลุมตัวอยางทําการตอบแบบสอบถามดวยการกรอกดวยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถาม
และนํามาลงรหัส หลักจากนั้นจึงนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผล โดยใชโปรแกรมทางสถิติสําหรับ
งานวิจัย
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โดยไดผลการวิจัยตามสมมติฐาน และมีการนําเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลจากาก
รวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผู วิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดย
เรียงลําดับเปน 4 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
สวนที่ 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนและรอยละปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
(n=415)
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล
จํานวน
ชาย
172
เพศ
หญิง
243
รวม
415
อายุ 20 – 30 ป
209
อายุ 31 – 40 ป
153
อายุ
อายุ 41 – 50 ป
44
อายุ 50 ปขึ้นไป
9
รวม
415
ต่ํากวาปริญญาตรี
179
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
204
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
32
รวม
415
ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
309
ระดับตําแหนงงาน
ระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ
106
รวม
415
นอยกวา 1 ป
79
จํานวน 1 – 5 ป
126
ประสบการณการทํางาน
จํานวน 6 – 10 ป
114
มากกวา 10 ป
96
รวม
415
10,000 – 20,000 บาท
180
20,001 – 30,000 บาท
123
รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน
30,001 – 40,000 บาท
70
40,000 บาทขึ้นไป
42
รวม
415
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รอยละ
41.45
58.55
100.00
50.36
36.87
10.60
2.17
100.00
43.13
49.16
7.71
100.00
74.46
25.54
100.00
19.04
30.36
27.47
23.13
100.00
43.37
29.64
16.87
10.12
100.00



ผลที่ไดจากการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 415 ตัวอยาง สรุปผลการวิเคราะห
เปนรายดานไดดังนี้
ดานเพศ พบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 58.55 เพศชาย
มีจํานวน 172 คิดเปนรอยละ 41.45
ดานอายุ พบวา อายุ 20 – 30 ป มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 50.36 รองลงมาอายุ
31 – 40 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 36.87 44 คน สวนนอยอายุ 41 – 50 ป มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอย
ละ 10.60 และนอยที่สุด มากกวา 50 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.17 ตามลําดับ
ดานวุฒิการศึกษา พบวา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มากสุด จํา นวน 204 คน คิดเปน รอยละ 49.16
รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 179 คน คิดเปน รอยละ 43.13 นอยสุด ปริญญาโทจํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 7.71 ตามลําดับ
ดานระดับตําแหนงงาน พบวา ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส จํานวน 309 คน คิดเปน รอยละ 74.46
และระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ จํานวน 106 คน คิดเปน รอยละ 25.54
ดานประสบการณทํางาน พบวา จํานวน 1 - 5 ป มากสุด จํานวน 126 คน คิดเปน รอยละ 30.36
รองลงมา จํานวน 6 - 10 ป จํานวน 126 คน คิดเปน รอยละ 30.36 สวนนอย มากกวา 10 ป จํานวน 96 คน
คิดเปน รอยละ 23.13 นอยสุด นอยกวา 1 ป จํานวน 79 คน คิดเปน รอยละ 19.04 ตามลําดับ
ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน พบวา 10,000 - 20,000 บาท มากสุด จํานวน 180 คน คิดเปน รอยละ
43.37 รองลงมา 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 123 คน คิดเปน รอยละ 29.64 สวนนอย 30,001 - 40,000 บาท
จํานวน 70 คน คิดเปน รอยละ 16.87 นอยสุด 40,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 42 คน คิดเปน รอยละ 10.12
ตามลําดับ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็ นตอภาวะผูนํา แบบพัฒนาขององคก ร
สรางสุขในภาพรวม (n = 415)
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
SD
แปลคา
อันดับ
x
ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง
4.08
0.26
มาก
2
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ
4.07
0.17
มาก
3
ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม
3.87
0.15
มาก
4
ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน
4.26
0.33
มากที่สุด
1
ภาพรวม
4.07
0.17
มาก
ผลที่ไดจากการวิเคราะห ความคิดเห็นตอภาวะผูนํ าแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ในภาพรวม พบว า
มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 ในรายดานมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
จํานวน 1 ดาน โดยสูงสุดคือ ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน และมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน
3 ดาน ไดแก ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยางดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ และดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิด
ริเริ่ม
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานขององคกร
สรางสุข ในภาพรวม (n = 415)
ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
SD
แปลคา อันดับ
x
ดานตนเอง
4.17
0.26
มาก
1
ดานครอบครัว
4.05
0.13
มาก
2
ดานองคกร
3.55
0.16
มาก
3
ภาพรวม
3.92
0.13
มาก
ผลที่ไดจากการวิเคราะห ความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ในภาพรวมพบว า
มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 คาเบี่ยงเบนมาตาฐาน 0.13 ในรายดานมีความคิดเห็นในระดับมาก
ทั้ง 3 ดาน โดยสูงสุดคือ ดานตนเอง รองลงมา ดานครอบครัว และดานองคกรตามลําดับ
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุขแตกตางกัน
H0 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ไมแตกตางกัน
H1 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข แตกตางกัน
ตารางที่ 4 ตารางทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ ภาวะผูนําแบบพัฒนา
ขององคกรสรางสุข โดยภาพรวม (n = 415)
เพศ
N
SD
T
Sig
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
x
ชาย
172 3.99
0.08
-10.101 0.000*
ภาพรวม
หญิง
243 4.13
0.19
รวม
415 4.07
0.17
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ ภาวะผูนําแบบ
พัฒนาขององคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ T – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา ภาวะ
ผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุ ข มีคา Sig < 0.05 ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ดาน
ผูนําสรางแรงบันดาลใจ ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม และดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน
ทดสอบในภาพรวม พบวาคา T – Test = -10.101, Sig = 0.000 < 0.05 สรุปผลการทอสดอบไดวา เปน
การยอมรับ H1 หรือปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศที่ตางกัน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน โดยพนักงานเพศหญิงจะมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุขกวาพนักงานเพศ
ชาย อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุขแตกตางกัน
ตารางที่ 5 ตารางทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับภาวะผูนํา
แบบพัฒนาขององคกรสรางสุข (n = 415)
คาเฉลี่ย
ผลรวมของ
ภาวะผูนําแบบพัฒนา แหลงความ
องศา
ความ
กําลังสองของ
F
Sig
ขององคกรสรางสุข
อิสระ
เบี่ยงเบน
แปรปรวน
คาเบี่ยงเบน
กําลังสอง
ระหวางกลุม
2.543
3.0
0.848
14.002 0.000*
ดานผูน ําประพฤติตน
ภายในกลุม
24.885
411.0
0.061
เปนแบบอยาง
รวม
27.428
414 0
ระหวางกลุม
0.625
3.0
0.208
7.847 0.000*
ดานผูน ําสรางแรง
ภายในกลุม
10.915
411.0
0.027
บันดาลใจ
รวม
11.540
414.0
ระหว
า
งกลุ
ม

0.257
3.0
0.086
4.079 0.007*
ดานสงเสริมให
8.626
411.0
0.021
พนักงานมีความคิดริม ภายในกลุม
เริ่ม
รวม
8.883
414.0
3.556
3.0
1.185
11.931 0.000*
ดานการมอบหมายงาน ระหวางกลุม
ภายในกลุม
40.829
411.0
0.099
ที่ทาทายใหแก
พนักงาน
รวม
44.385
414.0
ระหวางกลุม
1.229
3.0
0.410
15.344 0.000*
ภาพรวม
ภายในกลุม
10.974
411.0
0.027
รวม
12.204
414.0
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ ภาวะผูแบบพัฒนา
ขององคกรสรางสุขใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา ภาวะผูนํา
แบบพัฒนาขององคกรสรางสุข มีคา ·Sig < 0.05 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ดาน
ผูนําสรางแรงบันดาลใจ ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม และดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน
ตารางที่ 6 ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ ภาวะผูนําแบบ
พัฒนาขององคกรสรางสุข โดยภาพรวม (n = 415)
อายุ 20 – อายุ 31 – อายุ 41 – มากกวา
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
x
30 ป
40 ป
50 ป
50 ป
ภาพรวม
4.04
4.09
4.09
4.40
อายุ 20 – 30 ป
4.04
0.05
0.05
0.36*
อายุ 31 – 40 ป
4.09
0.00
0.32*
อายุ 41 – 50 ป
4.09
0031*
มากกวา 50 ป
4.40
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลที่ไดจากทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับภาวะผูนํา
แบบพัฒนาขององคกรสรางสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
ดานความสําเร็จและความมั่นคงในการทํางานมีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานอายุ จํานวน 3 คู ไดแก
1. พนักงานอายุ 20 30 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง
ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
2. พนั กงานอายุ 31 – 40 ป มี ภาวะผู นํ า แบบพั ฒ นาขององค กรสรา งสุ ข ด า นผู นํ า ประพฤติ น เป น
แบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
3. พนั กงานอายุ 41 – 50 ป มี ภ าวะผู นํ า แบบพั ฒ นาขององค ก รสรา งสุ ข ด า นผู นํา ประพฤติ ต นเป น
แบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานอายุ จํานวน 3 คู ไดแก
1. พนักงานอายุ 20 – 30 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําสรางบันดาลใจ ต่ําวา
กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
2. พนักงานอายุ 31 – 40 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ ต่ํา
กวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
3. พนักงานอายุ 41 -50 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ ต่ํา
กวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานอายุ จํานวน 3 คู ไดแก
1. พนั กงานอายุ 20 – 30 ป มีภ าวะผู นํ า แบบพั ฒนาขององค กรสรา งสุข ด านส ง เสริม ใหพ นั กงานมี
ความคิดริเริ่ม ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
2. พนั กงานอายุ 31 - 40 ป มี ภ าวะผู นํ า แบบพั ฒ นาขององค ก รสรา งสุ ข ด า นส ง เสริมใหพ นั ก งานมี
ความคิดริเริ่ม ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
3. พนั กงานอายุ 41 – 50 ป มีภ าวะผู นํ า แบบพั ฒนาขององคกรสรา งสุข ด านส ง เสริม ใหพ นั กงานมี
ความคิดริเริ่ม ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน มีความคิดริเริ่มมีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานอายุ จํานวน 3 คู ไดแก
1. พนักงานอายุ 20 – 30 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานการมอบหมายงานที่ทาทาย
ใหแกพนักงาน ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
2. พนักงานอายุ 31 – 40 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานการมอบหมายงานที่ทาทาย
ใหแกพนักงาน ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
3. พนักงานอายุ 41 – 50 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานการมอบหมายงานที่ทาทาย
ใหแกพนักงาน ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป
สรุปผลการทดลองในภาพรวมมีความคิดเริ่ม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานอายุ จํานวน 3 คู ไดแก
1. พนักงานอายุ 20 – 30 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุขในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงาน
อายุมากกวา 50 ป
2. พนักงานอายุ 31 – 40 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุขในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงาน
อายุมากกวา 50 ป
3. พนักงานอายุ 41 – 50 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุขในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงาน
อายุมากกวา 50 ป
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สมมติฐานยอย 1.3 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน
ตารางที่ 7 ตารางทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา กับ ภาวะ
ผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง, ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ,
ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม, และดานมอบหมายงานที่ทาทายใหพนักงาน (n = 415)

ภาวะผูนําแบบพัฒนา
ขององคกรสรางสุข

แหลงความ
แปรปรวน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ดานผูน ําสรางแรง
ภายในกลุม
บันดาลใจ
รวม
ระหวางกลุม
ดานสงเสริมใหพนักงาน
ภายในกลุม
มีความคิดริเริ่ม
รวม
ระหวางกลุม
ดานการมอบหมายงานที่
ภายในกลุม
ทาทายใหแกพนักงาน
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ดานผูน ําประพฤติตน
เปนแบบอยาง

ผลรวมของ
กําลังสองของ
คาเบี่ยงเบน

องศา
อิสระ

2.821
24.607
27.428
1.087
10.453
11.540
0.000
8.882
8.883
1.325
43.059
44.385
0.848
11.355
12.204

2.0
412.0
414.0
2.0
412.0
414 0
2.0
412.0
414.0
2.0
412.0
414.0
2.0
412.0
414.0

คาเฉลี่ย
ความ
เบี่ยงเบน
กําลังสอง
1.411
0.060

F

Sig

23.619

0.000*

0.543
0.025

21.419

0.000*

0.000
0.022

0.001

0.999

0.663
0.105

6.341

0.002*

0.424
0.028

15.393

0.000*

ผลการทดสอลความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดั บการศึกษา กับ ภาวะผูนําแบบ
พัฒนาขององคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา ภาวะ
ผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข มีคา Sig < 0.05 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ และดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน
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ตารางที่ 8 ตารางทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุ คคล ดานระดับการศึกษา
กับภาวะผูนําแบบพัฒนาองคกรสรางสุข โดยภาพรวม (n = 415)
ต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือ ปริญญา
ภาวะผูนําแบบกพัฒนาขององคกรสรางสุข
x
ปริญญาตรี
เทียบเทา
โท
ภาพรวม
4.03
4.09
4.19
ต่ํากวาปริญญาตรี
4.03
0.06*
0.16*
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
4.09
0.10*
ปริญญาโท
4.19
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสว นบุคคล ดานระดับการศึกษา กับ
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
ดานความสําเร็จและความมั่นคงในการทํางาน มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานระดับการศึกษาจํานวน 2 คู ไดแก
1. พนักงานระดับ การศึกษาต่ํา กวา ปริญญาตรี มี ภาวะผูนํา แบบพัฒนาขององคกรสรา งสุข ดา นผูนํ า
ประพฤติตนเปนแบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาและปริญญาโท
2. พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําประพฤติตน
เปนแบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานระดับการศึกษา จํานวน 2 คู ไดแก
1. พนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําสราง
แรงบันดาลใจ ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาและปริญญาโท
2. พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานผูนําสรางแรง
บันดาลใจ ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงานมีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานระดับการศึกษา จํานวน 1 คู ไดแก
1. พนั กงานระดั บ การศึ ก ษาต่ํ า กว า ปริญ ญาตรีมี ภ าวะผู นํ า แบบพั ฒ นาขององค ก ารสรา งสุ ข ด า นการ
มอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาและปริญญาโท
สรุปผลการทดสอบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานระดับการศึกษา จํานวน 2 คูไดแก
1. พนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ในภาพรวม
ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาและปริญญาโท
2. พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ในภาพรวม ต่ํากวา
กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
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สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกร แตกตางกัน
ตารางที่ 9 ตารางทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน กับ ภาวะผูนํา
แบบพัฒนาขององคกรสรางสุข (n = 415)
ภาวะผูนําแบบ
พัฒนาขององคกร
ตําแหนงงาน
N
SD
T
Sig
x
สรางสุข
ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
309 4.07 0.24 -1.723 0.087*
ดานผูน ําประพฤติตน
ระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ 106 4.12 0.30
เปนแบบอยาง
รวม
415 4.08 0.26
ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
309 4.07 0.16 -1.131 0.260
ดานผูน ําสรางแรง
ระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ 106 4.09 0.19
บันดาลใจ
รวม
415 4.07 0.17
ระดั
บ
พนั
ก
งาน
–
พนั
ก
งานอาวุ
โ
ส
309 3.85 0.14 -3.790 0.000*
ดานสงเสริมให
ระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ 106 3.92 0.17
พนักงานมีความคิด
ริเริ่ม
รวม
415 3.87 0.15
ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
309 4.23 0.30 -2.871 0.005*
ดานการมอบหมาย
ระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ 106 4.35 0.38
งานทีท่ าทายใหแก
พนักงาน
รวม
415 4.26 0.33
ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
309 4.05 0.15 -3.002 0.003*
ภาพรวม
ระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ 106 4.12 0.21
รวม
415 4.07 0.17
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน กับ ภาวะผูนําแบบ
พัฒนาขององคการสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ T – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา ภาวะ
ผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข มีคา Sig. < 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิด
ริเริ่ม และดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน
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สมมติฐานยอย 1.5 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการณทํางาน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกร
สรางสุขแตกตางกัน
ตารางที่ 10 ตารางทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการณ
ทํางาน กับ ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข (n = 415)
ภาวะผูนําแบบพัฒนา
ขององคกรสรางสุข

แหลงความ
แปรปรวน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ดานผูน ําสรางแรง
ภายในกลุม
บันดาลใจ
รวม
ระหวางกลุม
ดานสงเสริมใหพนักงาน
ภายในกลุม
มีความคิดริเริ่ม
รวม
ระหวางกลุม
ดานการมอบหมายงาน
ภายในกลุม
ที่ทาทายใหแกพนักงาน
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ดานผูน ําประพฤติตน
เปนแบบอยาง

ผลรวมของ
กําลังสองของ
คาเบี่ยงเบน
1.912
25.517
27.428
0.376
11.163
11.540
0.392
8.490
8.883
2.261
42.123
44.385
0.771
11.433
12.204

องศา
อิสระ
3.0
411.0
414.0
3.0
411.0
414.0
3.0
411.0
414.0
3.0
411.0
414.0
3.0
411.0
414.0

คาเฉลี่ย
ความเบี่ยงเบน
กําลังสอง
0.637
0.062

F

Sig

10.263 0.000*

0.125
0.027

4.617

0.003*

0.131
0.021

6.328

0.000*

0.754
0.102

7.355

0.000*

0.257
0.028

9.236

0.000*

ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการณทํางาน กับ ภาวะผูนํา
แบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดายพบวา
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสร างสุข มีคา Sig. <0.05 ทั้ง 4 ดานไดแก ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง,
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ, ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม, และดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแก
พนักงาน
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ตารางที่ 11 ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการณทํางาน
กับ ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข โดยภาพรวม (n=415)
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
นอยกวา 1 ป
ภาพรวม จํานวน 1 – 5 ป
จํานวน 6 – 10 ป
มากกวา 10 ป
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

x
4.07
4.01
4.10
4.12

นอยกวา
1 ป
4.07

จํานวน
1 – 5 ป
4.01
-0.06

จํานวน
6 – 10 ป
4.10
0.02
0.09*

มากกวา
10 ป
4.12
0.05
0.11*
0.02

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการณทํางาน กับ
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
ดานความสําเร็จและความมั่นคงในการทํางานมีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานประสบการณทํางาน จํานวน 3
คู ไดแก 1) พนักงานประสบการณทํางานนอยกวา 1 ปมีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดานผูนําประพฤติ
ตนเปนแบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานมากกวา 10 ป, 2) พนักงานประสบการณทํางานจํานวน
1 - 5 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงาน
ประสบการณทํางานมากกวา 10 ป และ 3) พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 6 - 10 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนา
ขององคการสรางสุข ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานมากกวา 10 ป
ดา นผูนํ า สรา งแรงบั น ดาลใจ มีคา เฉลี่ ยความแตกต า งกับ ดา นประสบการณ ทํา งาน จํา นวน 1 คู ได แก
1) พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 - 5 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดานผูนําสรางแรง
บันดาลใจ ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานมากกวา 10 ป
ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานประสบการณทํางาน จํานวน 1 คู
ไดแก 1) พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 - 5 ปมีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดานสงเสริมให
พนักงานมีความคิดริเริ่ม ต่ํากวากลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 6 –10 ป
ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานประสบการณทํางาน จํานวน 2
คู ไดแก 1) พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 - 5 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดานการ
มอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางาน จํานวน 6 – 10 ป และมากกวา 10 ป
สรุปผลการทดสอบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยความแตกตา งกับดานประสบการณทํางาน จํานวน 1 คู ไดแก
1) พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 - 5 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ในภาพรวม ต่ํากวา
กลุมพนักงานประสบการณทํางาน จํานวน 6 – 10 ป และมากกวา 10 ป
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สมมติฐานยอย 1.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาของ
องคกรสรางสุขแตกตางกัน
ตารางที่ 12 ตารางทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวม
ตอเดือน กับ ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข ดานประพฤติตนเปนแบบอยาง, ดานผู นํา
สรางแรงบันดาลใจ, ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม, และดานการมอบหมายงานที่ทาทาย
ใหแกพนักงาน (n = 415)
คาเฉลี่ย
ผลรวมของ
ภาวะผูนําแบบพัฒนา
แหลงความ
องศา
ความ
F
Sig
กําลังสองของ
แปรปรวน
อิสระ
เบี่ยงเบน
ขององคกรสรางสุข
คาเบี่ยงเบน
กําลังสอง
ระหวางกลุม
1.964
3.0
0.655
10.566 0.000*
ดานผูน ําประพฤติตน
ภายในกลุม
25.464
411.0
0.062
เปนแบบอยาง
รวม
27.428
414.0
ระหวางกลุม
0.663
3.0
0.221
8.346 0.000*
ดานผูน ําสรางแรง
ภายในกลุม
10.877
411.0
0.026
บันดาลใจ
รวม
11.540
414.0
ระหวางกลุม
0.436
3.0
0.145
7.077 0.000*
ดานสงเสริมให
พนักงานมีความคิด
ภายในกลุม
8.446
411.0
0.021
ริเริ่ม
รวม
8.883
414.0
ระหวางกลุม
1.246
3.0
0.415
3.956 0.008*
ดานการมอบหมายงาน
ที่ทาทายใหแก
ภายในกลุม
43.139
411.0
0.105
พนักงาน
รวม
44.385
414.0
ระหวางกลุม
0.575
3.0
0.192
6.780 0.000*
ภาพรวม
ภายในกลุม
11.628
411.0
0.028
รวม
12.204
414.0
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน กับ
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในราย
ดาน พบวา ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข มีคา Sig. < 0.05 ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผูนําประพฤติตน
เปนแบบอยาง ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริ เริ่ม และ ดานการมอบหมายงานที่
ทาทายใหแกพนักงาน
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ตารางที่ 13 ตารางทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวม
ตอเดือน กับ ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข โดยภาพรวม (n = 415)
10,000 – 20,001 – 30,001– 40,000
20,000`` 30,000 40,000 บาทขึ้น
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุข
x
บาท
บาท
บาท
ไป
ภาพรวม
4.04
4.06
4.14
4.12
10,000 – 20,000`` บาท
4.04
0.01
0.09*
0.08
20,001 – 30,000 บาท
4.06
0.08*
0.07
30,001 – 40,000 บาท
4.14
-0.01
40,000 บาทขึ้นไป
4.12
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวม
ตอเดือน กับ ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
ดานความสําเร็จและความมั่นคงในการทํางานมีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน
จํานวน 2 คู ไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดาน
ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน30,001 - 40,000 บาท และ 40,000
บาท ขึ้นไป
2. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดาน
ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน30,001 - 40,000 บาท และ 40,000
บาท ขึ้นไป
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน จํานวน 2 คู ไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป
2. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป
ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน จํานวน 2 คู ไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป
2. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป
ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือ น
จํานวน 1 คู ไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท
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สรุปผลการทดสอบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน จํานวน 2 คู ไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
ในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน
20,001 - 30,000 บาท มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ย
รวมตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุขแตกตางกัน
H0 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ไมแตกตางกัน
H1 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข แตกตางกัน
สมมติฐานยอย 2.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข แตกตางกัน
ตารางที่ 14 ตารางทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ ความสุขในการทํางาน
องคกรสรางสุข ดานตนเอง, ดานครอบครัว, และดานองคกร (n = 415)
ความสุขในการทํางานของ
องคกรสรางสุข
ดานตนเอง

ดานครอบครัว

ดานองคกร

ภาพรวม

เพศ

N

x

SD

T

Sig

ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

172
243
415
172
243
415
172
243
415
172
243
415

4.10
4.21
4.17
4.04
4.05
4.05
3.53
3.56
3.55
3.89
3.94
3.92

0.20
0.29
0.26
0.13
0.13
0.13
0.17
0.15
0.16
0.12
0.14
0.13

-4.723

0.000*

-1.058

0.291

-1.816

0.007*

-4.065

0.000*

*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดรับจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ ความสุขในการ
ทํางานองคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ T – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา ความสุ ขใน
การทํางานขององคกรสรางสุข มีคา Sig < 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแกดานตนเอง และ ดานองคกร
ทดสอบในภาพรวม พบวา คา T – Test = 4.065, Sig = 0.000 < 0.05 สรุปผลการทดสอบไดวา เปนการ
ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ ที่ตางกัน มีผลตอความสุขในการทํางานองคกรสรางสุข แตกตาง
กัน โดยพนักงานเพศหญิงจะมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุขกวาพนักงานเพศชาย อยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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สมมติฐานยอย 2.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุขแตกตางกัน
ตารางที่ 15 ตารางทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ ความสุขใน
การทํางานขององคกรสรางสุข ดานตนเอง, ดานครอบครัว, ดานองคกร, และโดยภาพรวม (n = 415)
ความสุขในการ
ทํางานขององคกร
สรางสุข

แหลงความ
แปรปรวน

ระหวางกลุม
ดานตนเอง
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ดานครอบครัว
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ดานองคกร
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภาพรวม
ภายในกลุม
รวม
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลรวมของกําลัง
คาเฉลี่ยความ
สองของคา
องศาอิสระ เบีย่ งเบนกําลัง
สอง
เบี่ยงเบน
1.887
3.0
0.629
26.113
411.0
0.064
28.000
414.0
0.178
3.0
0.059
6.477
411.0
0.016
6.655
414.0
0.125
3.0
0.042
10.227
411.0
0.025
10.352
414.0
0.261
3.0
0.087
6.945
411.0
0.017
7.206
414.0

F

Sig

9.901

0.000*

3.757

0.011*

1.679

0.171

5.151

0.002*

ผลที่ไดจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ ความสุขในการทํางาน
ขององคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา ความสุขในการ
ทํางานขององคกรสรางสุข มีคา Sig < 0.05 จํานวน 2 ดานไดแก ดานตนเอง และ ดานครอบครัว
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สมมติฐานยอย 2.3 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา มีผลตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน
ตารางที่ 16 ตารางแสดงการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับ
การศึกษา กับ ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานตนเอง, ดานครอบครัว, ดานองคกร,
และภาพโดยรวม (n = 415)
ความสุขในการ
ผลรวมของ
คาเฉลี่ยความ
แหลงความ
เบี่ยงเบน
F
Sig
ทํางานขององค
กําลังสองของ องศอิสระ
แปรปรวน
กําลังสอง
กรสรางสุข
คาเบี่ยงเบน
ระหวางกลุม
0.752
2.0
0.376
5.684 0.004*
ดานตนเอง
ภายในกลุม
27.248
412.0
0.066
รวม
28.000
414.0
ระหวางกลุม
0.036
2.0
0.018
1.111 0.330
ดานครอบครัว
ภายในกลุม
6.619
412.0
0.16
รวม
6.655
414.0
ระหวางกลุม
0.139
2.0
0.068
2.740 0.007*
ดานองคกร
ภายในกลุม
10.216
412.0
0.025
รวม
10.352
414.0
ระหวางกลุม
0.166
2.0
0.083
4.854 0.008*
ภาพรวม
ภายในกลุม
7.040
412.0
0.017
รวม
7.206
414.0
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา กับ ความสุข
ในการทํางานองคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา
ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข มีคา Sig < 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานตนเอง และ ดานองคกร
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับ
การศึกษา กับ ความสุขในการทํางาน โดยภาพรวม (n = 415)

ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ภาพรวม
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

x

ต่ํากวาปริญญาตรี
3.90

3.90
3.93
3.97

ปริญญาตรี
หรือ
เทียบเทา
3.93
0.03*

ปริญญาโท
3.97
0.07*
0.04*

ผลที่ไดจากการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา
กับ ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
ดานตนเอง มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานระดับการศึกษา จํานวน 2 คูไดแก
1. พนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานตนเอง ต่ํา
กวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และปริญญาโท
2. พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานตนเอง ต่ํากวา
กลุมพนักงานรพดับการศึกษาปริญญาโท
ดานองคกร มีคาเฉลี่ยแตกตางกับดานระดับการศึกษา จํานวน 2 คู ไดแก
1. พนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ด านองคกร ต่ํา
กวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
2. พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานองคกร ต่ํากวา
กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
สรุปผลการทดสอบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับดานระดับการศึกษา 2 คูไดแก
1. พนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ในภาพรวม ต่ํา
กวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาปริญญาโท
2. พนั กงานระดับ การศึกษาปริญญาตรี มีค วามสุ ขในการทํ างานขององค กร ในภาพรวม ต่ํ ากวา กลุ ม
พนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
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สมมติฐานยอย 2.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน มีผลตอความสุขในการําทงานขององคกรสรางสุข
แตกตางกัน
ตารางที่ 18 ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน กับ
ความสุ ข ในการทํ า งานขององคก รสรา งสุ ข ด า นตนเอง, ด านครอบครั ว, ด า นองคก ร, และโดย
ภาพรวม (n = 415)
ความสุขในการ
ตําแหนงงาน
N
SD
T
Sig
ทํางานขององคกร
x
สรางสุข
ระดับพนักงาน –
309
4.16
0.25
-1.113
0.266
พนักงานอาวุโส
ดานตนเอง
ระดับหัวหนางาน 106
4.19
0.30
พนักงานอาวุโส
รวม
415
4.17
0.26
ระดับพนักงาน –
309
4.04
0.13
-0.646
0.518
พนักงานอาวุโส
ดานครอบครัว
ระดับหัวหนางาน 106
4.05
0.12
พนักงานอาวุโส
รวม
415
4.05
0.13
ระดับพนักงาน –
309
3.54
0.15
-1.395
0.165
พนักงานอาวุโส
ดานองคกร
ระดับหัวหนางาน 106
3.57
0.18
พนักงานอาวุโส
รวม
415
3.55
0.16
ระดับพนักงาน –
309
3.91
0.13
-1.442
0.151
พนักงานอาวุโส
ภาพรวม
ระดับหัวหนางาน 106
3.94
0.15
พนักงานอาวุโส
รวม
415
3.92
0.13
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน กับ ความสุขใน
การทํางานองคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ T – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน พบวา ความสุข
ในการทํางานขององคกรสรางสุข มีคา Sig > 0.05 ทั้ง 3 ดาน
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ตารางที่ 19 ตารางแสดงการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต างระหวาง ปจจัยลักษณะส วนบุ คคล มีผลต อ
ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข แตกตางกัน โดยภาพรวม (n = 415)
ความสุขในการ
ทํางานของ
องคกรสรางสุข
ภาพรวม

แหลงความ
แปรปรวน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลรวมของกําลัง
คาเฉลี่ยความ
สองของ
องศาอิสระ เบี่ยงเบน
คาเบี่ยงเบน
กําลังสอง
0.410
3.0
0.137
6.796
411.0
0.017
7.206
414.0

F

Sig

8.260

0.000*

ผลที่ ไ ด จ ากาการทดสอบความแตกต า งระหว า ง ป จ จั ย ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล ด า นประสบการณ ทํ า งาน
กับความสุขในการทํางาขององคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในราย
ดาน พบวา ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข มีคา Sig < 0.05 ทั้ง 3 ไดแก ดานตนเอง ดานครอบครัว และ
ดานองคกร
ตารางที่ 20 ตารางแสดงการทดสอบค า เฉลี่ ย ความแตกต า งรายคู ร ะหว า ง ป จ จั ย ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล
ดานประสบการณทํางาน กับ ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข โดยภาพรวม (n = 415)
จํานวน
จํานวน
มากกวา
ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข x
นอยกวา 1 ป
1 – 5 ป 6 – 10 ป
10 ป
ภาพรวม
3.96
3.88
3.92
3.95
นอยกวา 1 ป
3.96
-0.08*
-0.04*
-0.01
จํานวน 1 - 5 ป
3.88
0.04*
0.07*
จํานวน 6 – 10 ป
3.92
0.03
มากกวา 10 ป
3.95
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานประสบการ
ทํางาน กับ ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
ดานตนเอง มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานประสบการณทํางาน จํานวน 2 คูไดแก
1. พนักงานประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานตนเอง
สูงกวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 – 5 ป
2. พนักงานประสบการทํางานจํานวน 1 -5 ป มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานตนเอง
ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 6 – 10 ป แลมากกวา 10 ป
ดานครอบครัว มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานประสบการณทํางานจํานวน 3 คูไดแก
1. พนักงานประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป มีความสุ ขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานครอบครัว
สูงกวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 6 – 10 ป
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2. พนั ก งานประสบการณ ทํ า งานจํ า นวน 1 – 5 ป มี ค วามสุ ข ในการทํ า งานขององค ก รสร า งสุ ข
ดานครอบครัว สูงกวา กลุมพนักงานประสบการณทํางาน จํานวน 6 – 10 ป
3. พนั ก งานประสบการณ ทํ า งานจํ า นวน 6 – 10 ป มี ค วามสุ ข ในการทํ า งานขององค ก รสร า งสุ ข
ดานครอบครัว ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางาน มากวา 10 ป
ดานองคกร มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานประสบการณทํางาน จํานวน 2 คูไดแก
1. พนั ก งานประสบการณ ทํ า งานจํ า นวนน อยกว า 1 ป มี ค วามสุ ข ในการทํ า งานขององค กรสร า งสุ ข
ดานองคกร สูงกวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 – 5 ป และจํานวน 6 – 10 ป
2. พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 – 5 ป มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานองคกร
ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 6 – 10 ป และมากกวา 10 ป
สรุปผลการทดสอบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานประสบการณทํางาน จํานวน 2 คูไดแก
1. พนั ก งานประสบการณ ทํ า งานจํ า นวนน อ ยกว า 1 ป มี ค วามสุ ขในการทํ า งานขององ๕กรสรา งสุ ข
ในภาพรวม สูงกวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 – 5 ป และจํานวน 6 – 10 ป
2. พนักงานประสบการณทํางานจนวน 1 -5 ป มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ในภาพรวม
ต่ํากวา กลุมพนักงานประสบการณทํางานจํานวน 6 -10 ป และมากกวา 10 ป
สมมติฐานยอย 2.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน มีผลตอความสุขในการทํางานขององคกร
สรางสุข แตกตางกัน
ตารางที่ 21 ตารางแสดงการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน มีผลตอ
ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข แตกตางกัน ดานตนเอง, ดานครอบครัว, ดานองคกร,
และโดยภาพรวม (n = 415)
ผลรวมของ
คาเฉลี่ยความ
ความสุขในการทํางาน แหลงความ
Sig
กําลังสองของ องศาอิสระ เบี่ยงเบนกําลัง F
ขององคกรสรางสุข
แปรปรวน
คาเบี่ยงเบน
สอง
ระหวางกลุม
0.726
3.0
0.242
3.649 0.013*
ดานตนเอง
ภายในกลุม
27.274
411.0
0.066
รวม
28.000
414.0
ระหวางกลุม
0.556
3.0
0.185
12.492 0.000*
ดานครอบครัว
ภายในกลุม
6.099
411.0
0.015
รวม
6.655
414.0
ระหวางกลุม
0.313
3.0
0.104
4.278 0.005*
ดานองคกร
ภายในกลุม
10.039
411.0
0.024
รวม
10.352
414.0
ระหวางกลุม
0.233
3.0
0.078
4.583 0.004*
ภาพรวม
ภายในกลุม
6.973
411.0
0.017
รวม
7.206
414.0
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ผลที่ไดจากการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน กับ
ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในรายดาน
พบวา ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุ ข มีคา Sig < 0.05 ทั้ง 3 ไดแก ดานตนเอง ดานครอบครัว และดาน
องคกร
ตารางที่ 22 ตารางแสดงการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายได
เฉลี่ยรวมตอเดือน กับ ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข โดยภาพรวม (n = 415)
10,000 –
20,001 –
30,001 – 40,001 บาท
ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข x
20,000 บาท 30,000 บาท 40,000 บาท ขึ้นไป
ภาพรวม
3.91
3.91
3.94
3.98
10,000 – 20,000 บาท
3.91
0.00
0.04*
0.07*
20,001 – 30,000 บาท
3.91
0.04*
0.07*
30,001 – 40,000 บาท
3.94
0.03
40,000 บาทขึ้นไป
3.96
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลที่ไดจากการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยรวม
ตอเดือน กับ ความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
ดานตนเอง มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 2 คูไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ดานตนเอง ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทขึ้นไป
2. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ดานตนเอง ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทขึ้นไป
ดานครอบครัว มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน จํานวน 3 คูไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ดานครอบครัว ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
2. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ดานครอบครัว ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
3. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ดานครอบครัว ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 40,000 บาทขึ้นไห
ดานองคกร มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน จํานวน 1 คูไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท
สรุปผลการทดสอบในภาพรวม มีคาเฉลี่ยความแตกตางกับ ดานรายได เฉลี่ยรวมตอเดือนจํานวน 2 คูไดแก
1. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทขึ้นไป
2. พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข
ในภาพรวม ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 40,000 บาทขึ้นไป
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อภิปรายผล
จากผลงานวิจัยที่คนพบนํามาอภิปรายผลงานวิจัยไดดังนี้
1. จากผลวิเคราะหขอมูลปจจัยลักษณะสวนบุคคลพนักงานเปน เพศหญิง มากกวาเพศชาย สวนใหญ
อายุ 20 - 30 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีระดับตําแหนงงาน ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
มากกวา ระดับหัวหนางาน – ผูชวยผูจัดการ สวนใหญประสบการณทํางาน จํานวน 1 - 5 ป มีรายไดเฉลี่ยรวมตอ
เดือน 10,000 - 20,000 บาท ตามลําดับ พนักงานมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ใน
ระดับมาก โดยสูงสุด ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน และมีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก ดาน
ผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ และดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม ตามลําดับ
ซึ่งในดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง มีความคิดเห็นสูงสุด ผูนํา/หัวหนาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกใน
แงดีและเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นสูงสุด ผูนํา/หัวหนาปฏิบัติตอ
ผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่มมีความสูงสุด ผูนํา/
หัวหนามีความเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม ดานการมอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน
มีความคิดเห็นสูงสุดผูนํา/หัวหนาสามารถถายทอดความคิดที่สําคัญเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อถือ
2. จากผลวิ จั ย พนั กงานมี ค วามคิ ด เห็น ต อ ความสุ ข ในการทํ า งานขององค การสรา งสุ ข ในระดั บ มาก
โดยสู ง สุ ด คื อ ด า นตนเอง รองลงมา ด า นครอบครัว และด า นองค ก ร ตามลํ า ดั บ สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
วีณา มิ่งเมือง (2551) ที่กลาววา ความสุขในการทํางาน เปนความสุขที่เกิดขึ้นในขณะทํางานอันเปนความสุขที่ได
จากตัวงาน ตองจัดการกับงานหรือปฏิบัติตองานใหถูกตองโดยสรางความรูสึก ทางบวกตองานจากการมองเห็น
คุณคาในงาน ซึ่งในดานตนเองมีความคิดเห็นสูงสุดอาชีพสามารถทําใหมีเวลาอยูกับ ครอบครัวไดอยางเพียงพอ ดาน
ครอบครัวมีความสูงสุดไดรับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองคกรไดอยางเหมาะสม และดานองคกร มีความ
คิดเห็นสูงสุด ไดรับคาจาง คาลวงเวลาฯลฯ ตรงตามเวลา และจากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําแบบพัฒนาและความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา : องคการสรางสุข ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําแบบ
พัฒนาขององคการสรางสุขมีความสัมพันธเชิงบวกตอความสุขในการทํางานขององคการสรางสุข ซึ่งในดานตนเอง
ภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธสูงสุด รองลงมาด านผูนํา
ประพฤติตนเปนแบบอยาง ดานการมอบหมายงานที่ทาทาย และดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม ตามลําดับ
สอดคลองกับแนวคิดของประพนธ ผาสุกยืด (2549) ที่กลาววา ภาวะผูนํา ผูนําสงเสริมการทํางาน ทําใหทิศทางที่
ชัดเจนในการทํางานสามารถสรางขวัญกําลังใจไดดีอีกอั นจะสงผลตอความสุขในการทํางานขององคการ ซึ่งในราย
ดานภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุขมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานขององคการสรางสุข ดาน
ตนเอง และดาน ครอบครัว ซึ่งในดานตนเองภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุขมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
ความสุขในการทํา งานขององคการสรางสุข ดานตนเอง โดยภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ดานผูนํา
สรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธสูงสุด รองลงมาดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ดานการมอบหมายงานที่ทา
ทาย และดานสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม และภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุขมีความสัมพันธเชิง
บวกตอความสุขในการทํางานขององคการสรางสุข ดานครอบครัว โดยภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
ดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธสูงสุด รองลงมา ดานผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง ตามลําดับ
3. จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะผูนําแบบพัฒนา กรณีศึกษา : องคการ
สรางสุข จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน และรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน มีผลตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข
แตกตางกัน โดยพนักงานเพศหญิงจะมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุขสูงกวาพนักงาน
เพศชาย ดานอายุ พนักงานอายุ 20 - 30 ป อายุ 31 - 40 ป และอายุ 41 - 50 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาของ
องคการสรางสุข ต่ํากวา กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป ดานระดับการศึกษา พนักงานระดั บการศึกษาต่ํากวา
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ปริญญาตรีมีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรา งสุข ต่ํา กวา กลุมพนักงานระดับ การศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาและปริญญาโท และ พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีมีภาวะผูนําแบบพัฒนาของ
4. องคการสรางสุข ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท ดานตําแหนงงาน พนักงานตําแหนง
งานระดับ หัวหนา งาน - ผูช วยผูจัด การจะมีค วามคิดเห็นต อภาวะผูนํ าแบบพัฒนาขององค การสรางสุขสูง กว า
พนักงานตําแหนงงานระดับพนักงาน - พนักงานอาวุโส อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดานประสบการณ
ทํางาน พนักงานประสบการณทํางานจํานวน 1 - 5 ป มีภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคการสรางสุข ในภาพรวม ต่ํา
กวา กลุมพนักงานประสบการณทํางาน จํานวน 6 – 10 ป และมากกวา 10 ป และ ดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน
พบวา พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท และ รายได 20,001 - 30,000 บาท มีภาวะผูนํา
แบบพัฒนาขององคการสรางสุข ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท
5. จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา : องคการ
สรางสุข จําแนกตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษ า
ประสบการณทํางาน และรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน มีผลตอความสุขในการทํางานขององคการสรางสุขแตกตางกัน
สอดคลองกับ งานวิจัย กัลยารัตน อองคณา (2549) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรู คุณคา
ในตน สภาพแวดลอมในงาน กับ ความสุขในการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานการศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับความสุขในการทํางาน โดยผลงานวิจัยครั้งนี้พบวา
พนักงานเพศหญิงจะมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานขององคการสรางสุขสูงกวาพนักงานเพศชาย ดานอายุ
พนักงานอายุ 20 - 30 ป อายุ 31 - 40 ป และอายุ 41 - 50 ป มีความสุขในการทํางานขององคการสรางสุข ต่ํากวา
กลุมพนักงานอายุมากกวา 50 ป ดานระดับการศึกษา พนักงานระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความสุขในการ
ทํางานขององคการสรางสุข ต่ํากวา กลุมพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และปริญญาโท และ
พนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความสุขในการทํางานขององคการสรางสุข ต่ํากวา กลุ มพนักงานระดั บ
การศึกษาปริญญาโท ดานประสบการณทํางาน พนักงานประสบการณทํางานจํานวน นอยกวา 1 ป มีความสุขใน
การทํางานขององคการสรางสุข และ จํานวน 1 - 5 ป มีความสุขในการทํางานขององคการสรางสุข ต่ํากวากลุม
พนักงานประสบการณทํางาน จํานวน 6 –10 ป และมากกวา 10 ป สอดคลองกับงานวิจัย นภัชชล รอดเที่ยง
(2550) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัย ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ศึกษาพบวาระยะเวลาปฏิบัติงานสงผลตอกับความสุขใน
การทํางาน ในดานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน พนักงานรายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท และ รายได
20,001 - 30,000 บาท มีความสุขในการทํางานขององคการสรางสุข ต่ํากวา กลุมพนักงานรายไดเฉลี่ ยรวมตอเดือน
30,001 - 40,000 บาท และ 40,000 บาท ขึ้นไป สอดคลองกับงานวิจัย สุกัญญา อินตะโดด (2550) ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุขใน
การทํางาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรม สิ่งทอในเขตภาคเหนือ ตอนบน พบวา ปจจัยดานรายไดมีความสัมพันธกับ
ความสุขในการทํางาน

ขอเสนอแนะ
จากผลงานวิ จั ย นํ า เสนอเป น ข อ เสนอแนะในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ ละข อ เสนอแนะงานวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปมี
รายละเอียดดังนี้
1. จากผลวิจัยพนักงานมีความคิดเห็นตอความสุขในการทํางานขององคกรสรางสุข ดานองคกร ต่ํา สุด
ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับนโยบายและการบริหารที่มีระบบ ควรสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสไดปฏิบัติงาน
อยางเทาเทียมกัน ใหโอกาสที่จะเรียนรูทักษะใหมๆ ควรกําหนดแนวนโยบายที่สอดคลองกับความรูความสามารถ
ของพนักงาน ควรทําความเขาใจกับพนักงานใหชัดเจนถึงแนวนโยบายที่จะดําเนินการและใหพนักงานมีสวนรวมใน
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การกําหนดแนวนโยบายขององคการดวย ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ก็จะสงผลให
พนักงานมีความสุขในการทํางานขององคการสรางสุขตามไปดวย
2. จากผลวิ จั ย พนั ก งานมี ค วามคิด เห็น ต อภาวะผู นํ า แบบพั ฒ นาขององค ก รสรา งสุข สู ง สุ ด ด า นการ
มอบหมายงานที่ทาทายใหแกพนักงาน ดังนั้นควรใหความสําคัญตอการมอบหมายหนาที่การงานใหสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ ควรมีการมีแผนงานใหพนักงานรูและเขาใจเพื่อการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ควรใหความสําคัญ
การสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการฝกฝนจนเกิดความชํานาญในงาน ควรให
ความสําคัญกับการกําหนดขอบเขตของงานในความรับผิดชอบใหอยางชัดเจนและเหมาะสม มีการจัดระบบหรือ
วิธีการปฏิบัติงานทุกครั้งคํานึงถึงการกําหนดแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
3. จากผลวิจัยภาวะผูนําแบบพัฒนาขององคกรสรางสุขมีความสัมพันธเชิงบวกตอความสุขในการทํางาน
ขององคการสรางสุข โดยดานผูนําสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธสูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญกับการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางหัวหนางานและพนักงาน นอกจากนี้ผูนําที่ดีควรมีการปฏิบัติงานที่ดีมีภาพลักษณน าเชื่อถือ
และไววางใจได ตลอดจนควรเปนผูมีความอดทนตอความเครียด การควบคุมอารมณไดดี มีความกระตือรือรนความ
ตื่นตัว มีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณภายในบริษัท

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึก ษาภาวะผูนําแบบพัฒนาและความสุขในการทํางานโดยศึกษาเปรียบเทียบ
คุณลักษณะการปฏิบัติงานและประเภทของงานเพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนเชิงกลยุทธการ
จัดการทรัพยากรบุคคลไดดียิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอภาวะผูนํา แบบพัฒนาและ
ความสุขในการทํางานเพื่อผลการศึกษาจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการบริหารการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตสํารองหองพักและการตัดสินใจ
เลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบระดับการ
ตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามขอมูลดาน
ประชากร และ (3) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในการสํารองหองพัก
ประชากรในการวิ จั ย คื อ นั กท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ใ ช บ ริ การเลื อ กโรงแรมผ า นระบบออนไลน ใ นช ว ง
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร กลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ
W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสํารองเผื่อความผิดพลาดไวจํานวน 15 ตัวอยาง และใชวิธีการ
สุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ ที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา (1) นักทองเที่ยวใชอินเทอรเน็ต 3-4 วันตอสัปดาห นานกวา 6 ชั่วโมงตอครั้ง
เลือกโรงแรมผานระบบออนไลนนอยกวา 2 ครั้ง สํารองหองพักออนไลนลวงหนามากกวา 4 สัปดาห จองโรงแรม
ผานเว็บไซต Agoda.com เปนประจํา เพราะความมีชื่อเสียงและมีชองทางการชําระเงินผานแอพพลิเคชั่น และเต็ม
ใจจายคาที่พักคืนละ 1,001 – 1,500 บาท สวนการตัดสินใจสํารองหองพักใหความสําคัญดานสถานที่/ชองทางการ
จัดจําหนายมากที่สุด รองลงมาคือดานลักษณะโรงแรม/หองพักและการบริการ ดานสงเสริมการตลาด และดาน
ราคาตามลําดับ (2) นักทองเที่ยวชวงอายุ 20-39 ป และ 50-59 ปมีการตัดสินใจมากกวาชวงอายุ 60 ปขึ้นไป
สวนชวงอายุ 40-49 ปมีการตัดสินใจมากกวาอายุ 50-59 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ผูใช
อินเทอรเน็ต 5-6 วันตอสัปดาหมีการตัดสินใจมากกวาการใช 3-4 วันตอสัปดาห สวนระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ต
จํานวนครั้งในการเลือกสํารองหองพักผานระบบออนไลน จํานวนวันที่สํารองหองพักผานระบบออนไลนลวงหนา
เว็บไซตที่ใชสํารองหองพักเปนประจํา เหตุผลที่ใชบริการเว็บไซตขางตน ชองทางชําระเงิน และการจายคาหองพัก
ตอคืนเปนพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสินใจเลือกโรงแรม ระบบออนไลนสํารองหองพัก นักทองเที่ยวชาวไทย กรุงเทพมหานคร
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Abstracts
The objectives of the study were (1) to study the Thai tourists’ behavior of accessing
internet for hotel reservations and to make decision on hotel selection through online
system in Bangkok; (2) to compare the level of decision making on hotel selection through
online system in Bangkok by demographic data; and (3) to compare the Thai tourists’
decision making on hotel selection through online system in Bangkok by behavior of using
internet for hotel reservations.
Total population was Thai tourists used online system for hotel selection during last
5 years. The 400 samples including 15 examples reserved for mistake were calculated by
using W.G. Cochran formula with 95% confidence level and using multi-stage sampling.
The data was collected by using questionnaire and was analyzed by using mean,
percentage, standard deviation, t-Test and one-way ANOVA.
The results showed that (1) Thai tourists access internet 3-4 days per week, more
than 6 hours each time, select hotel through online system less than two times, reserve
online more than 4 weeks in advance, regularly reserve through Agoda.com website
because of its renown and payment through an application, and are willing to pay
1,001 – 1,500 Baht per room night. Place is the most important factor for hotel booking
whereas hotel features and services, promotion and price factors were important
respectively; (2) Thai tourists with aged 20-39 and aged 50-59 made decision more than
aged 60 and over, and ones with aged 40-49 make decision more than aged 50-59 at 0.05
statistical significance; and (3) Thai tourists access internet 5-6 days per week made more
decision rather than 3-4 days. While internet use period, number of online booking, number
of days for advance online booking, regularly used website, reasons for using that website,
payment, and room rate per night were important decision making behaviors at 0.05
statistical significance.
Keyword : Hotel decision making, online reservation system, Thai tourist, Bangkok

บทนํา
ปจจุบันอินเทอรเน็ตมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนทุกเพศทุกวัยเปนอยางมาก เนื่องจากทําใหวิถีชีวิต
ของเราทันตอเหตุการณอยูเสมอ ซึ่งอินเทอรเน็ตจะมีการเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน และสิ่งตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทุกวัน และสงผลใหการสํารองหองพักของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปรียบเทียบในอดีตนักทองเที่ยวจะสํารอง
หองพักโดยตรงกับโรงแรม ซึ่งปจจุบันนักทองเที่ยวจะหาขอมูลเกี่ยวกับการสํารองหองพักไดอยางรวดเร็ว จาก
พฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป นักทองเที่ยวสามารถรับรูขอมูลของแหลงทองเที่ยวที่ไดจากสื่อตาง ๆ และ
สามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง นักทองเที่ยวสามารถซื้อสินคาหรือบริการขณะอยูที่
บานไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งสามารถวางแผนทองเที่ยวไดดวยตัวเอง (รัศมี ศรีวชิรทานต, 2555)
ดังนั้นการเขาใจและรูวิธีการทําการตลาดออนไลนจะทําใหผูประกอบการสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและ
ขยายชองทางการตลาดไดมากขึ้น และจะตองพัฒนาศักยภาพเว็บไซตใหสามารถรองรับการสํารองหองพักแก
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนมีระบบการชําระเงินที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น
และตัดสินใจในการสํารองหองพัก เนื่องจากปจจุบันการสํารองหองพักผานระบบออนไลน อาจจะเกิดปญหาตางๆ
ไดแก ไมมีรายชื่อนักทองเที่ยวชาวไทยเมื่อเขาพักโรงแรมซึ่งไดสํารองหองพักผานเว็บไซตแลว หรือนักทองเที่ยวชาว
ไทยไดสํารองหองพักไวลวงหนา 1 สัปดาหแลวเมื่อถึงเวลาเขาพัก โรงแรมแจงวาหองพักเต็ม เปนตน
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จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจอยากทราบถึงการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือก
โรงแรมผานระบบออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการเว็บไซตที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการ
สํารองหองพักผานระบบออนไลน และผูประกอบการดานการโรงแรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตสํารองหองพักและการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลน
ของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามขอมูลดานประชากร
3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในการสํารองหองพัก

สมมติฐานการวิจัย
1. นักทองเที่ยวที่มีลักษณะดานประชากรที่แตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลน
แตกตางกัน
2. นักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในการสํารองหองพักที่แตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือ ก
โรงแรมผานระบบออนไลนแตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ดานประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได

ตัวแปรตาม

การตั ด สิ น ใจเลื อ กโรงแรมผ า นระบบ
ออนไลน
1. ดานลักษณะโรงแรม/หองพักและ
การบริการ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด

ดานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตสํารองหองพัก
1. จํานวนครั้งในการใชอินเทอรเน็ต
2. ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ต
3. จํานวนครั้งในการสํารองหองพักผานระบบ
ออนไลน
4. ระยะเวลาสํารองหองพักผานระบบออนไลน
ลวงหนา
5. เว็บไซตที่ใชสํารองหองพักเปนประจํา
6. เหตุผลในการใชบริการเว็บไซตขางตน
7. ชองทางการชําระเงิน
8. คาเชาหองพักตอคืน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงการตลาดและพัฒนาการตลาดในชองทางใหม คือ ระบบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ระบบออนไลน) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปนประโยชนใหกับผูประกอบธุรกิจโรงแรมนําไปปรับปรุงกลยุทธการใหบริการผานระบบออนไลน
และนําไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการสํารองหองพักผาน
ระบบออนไลน
3. เพื่อเปนความรูใหแกนักทองเที่ยวที่ตองการสํารองหองพักผานระบบออนไลนใหเกิดความเชื่อมั่น และ
มีขอมูลดานเว็บไซตที่ใหบริการไดอยางถูกตอง

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด (4P) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกัน
เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้
1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใชหรือ
การบริโภคที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) ประกอบดวยสิ่งที่
สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด และ
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได
1.2. ดานราคาตองคํานึงถึง (1) คุณคาที่ลูกคารับรูไดดวยสายตา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของ
ลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑ (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขัน (4) ปจจัยอื่น ๆ
1.3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและวัสดุ อุปกรณที่ใช เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาดสวนที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
1.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสาร การโฆษณาเพื่อสรางความ
พอใจตอสินคา บริการ หรือความคิดตอบุคคล โดยใชแรงจูงใจใหเกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา ใน
ผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ
จากที่ ก ล า วมาสรุ ป ได ว า ส ว นประสมทางการตลาดเป น เครื่ อ งมื อ การตลาด ที่ ช ว ยให ลู ก ค า หรื อ
กลุมเปาหมาย ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว ความหมายพฤติกรรมนักทองเที่ยว กุลวรา สุวรรณ
พิมล (2548) กลาววา นักทองเที่ยว หมายถึง ผูมาเยือนชั่วคราวซึ่งจะมาพักอยูในประเทศที่มาเยือนอยางนอย 24
ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงที่ไมใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได เนาวรัตน พลายนอย และคณะ (2538) กลาววา
พฤติกรรมนักทองเที่ยวหมายถึง การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเที่ยวนั้นมักจะกลาวถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลตัดสินใจ
ในการเดินทางทองเที่ยวซึ่งไดแกคาใชจายที่ใชสําหรับการทองเที่ยวเวลาสําหรับการทองเที่ยวและความตั้งใจที่จะ
เดินทางมาทองเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 องคประกอบนี้เปนตัวกําหนดที่สําคัญยิ่งตอการเดินทางทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความ
อยากรูอยากเห็นของมนุษยองคประกอบเหลานี้จึงเปนกรอบกําหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการทองเที่ยว
ใหแตกตางกันออกไปตามขอจํากัดที่แตละบุคคลมีอยูกลาวคือ บุคคลที่มีรายไดต่ํามีเวลานอยหรือไมตั้งใจที่จะ
ทองเที่ยวยอมสามารถทองเที่ยวได ใกลและในเวลาสั้นเทานั้น แตในขณะที่คนที่มีรายไดสูงมีเวลามากและมีความ
ตั้งใจที่จะเดินทางทองเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกวา เปนตน
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จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมนักทองเที่ยวคือ การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของและ
ความรูสึกนึกคิด โดยตรงกับการตอบสนองตอความตองการใชสินคาและบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน
จุดประสงคในการทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเที่ยว วิธีการเตรียมเดินทางไปทองเที่ยว ผูรวมเดินทาง สถานที่ที่
ตองการจะไปทองเที่ยว แหลงขอมูลการทองเที่ยว ประเภทของที่พักแรม เปนตน
3. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมโรงแรม
Egger R. และ Buhalis D. (2008) กลาวถึงวัตถุประสงคของการนําเอา ICT มาใชในองคกรทางการทองเที่ยววามี
เหตุผลหลัก 3 ประการคือ 1) เพื่อทําใหเกิดความใกลชิดและมีปฏิสัมพันธกับลูกคามากยิ่งขึ้น 2) ขยายการจัดการสู
ธุรกิจที่เกี่ยวของ business value chain 3) ใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
และ English Tourism Council (2002 : 10-11) กลาววาแนวโนมในการนําเอา e-business มาใชกับการ
ทองเที่ยวมาจากการใชงานอินเทอรเน็ต ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทั่วโลกและเว็บ ไซตจะเขา สูมือถือดวยเทคโนโลยี
สมั ย ใหม สั ด ส วนของการใช งานอินเตอรเน็ ตของผู ใช เพื่ อซื้อสิ นค า ออนไลน เพิ่ มมากขึ้น การเดิ น ทางและการ
ทองเที่ยวจะเขามารวมในการทําการคา การตลาดแบบออนไลนโดยประมาณอาจจะถึงรอยละ 50 ในอีก 5 ป
ขางหนา

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยในประเทศ
มณีวรรณ บรรลุศิลป (2559) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุ
พนม ผลวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษาสวนใหญใชอินเทอรเน็ตที่บาน เขาใชอินเทอรเน็ต
สวนใหญถึง 5-6 วันตอสัปดาห ระยะเวลาสวนใหญที่เขาใชเฉลี่ย 5-6 ชั่วโมงตอวัน ใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา
10.01 น. – 12.00 น.
มนัสนันทน วุฒิมหานนท (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการซื้อสินคา
หรือบริการของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคล
อายุ และการศึกษา จากผลวิจัยทั้งสองมีความแตกตางกันในพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคผาน
ทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยบุคคลที่มีอายุมากกวามีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรซื้อสินคาหรือบริการผานทาง
เว็บไซตมากกวาบุคคลที่มีอายุนอย สวนบุคคลที่มีการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมซื้อสินคา
หรือบริการผานทางเว็บไซตมากกวาบุคคลที่มีการศึกษาที่เทียบเทาหรือต่ํากวาปริญญาตรี
ทั ณ ฑิ ม า เชื้ อ เขี ย ว (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมในการซื้ อ สิ น ค า และบริ ก ารผ า นเว็ บ ไซต พ าณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ผลวิจัยพบวาใชอินเทอรเน็ตเปนระยะเวลามากกวา 6 ป ปจจุบันใช
อินเทอรเน็ตแบบความเร็วสูง สินคาที่เคยสั่งซื้อคือ ซีดีเพลงและหนังภาพยนตร การจองตั๋วเครื่องบินซึ่งมีราคา
1,001-5,000 บาท เหตุผลที่เลือกซื้อสิน คาและบริการคือ ความสะดวกในการซื้อ และมีบริการ 24 ชั่วโมง ชําระ
สินคาผานบัตรเครดิตได สวนปจจัยสวนประสมการตลาดใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดาน
สินคาและดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
อาภาภรณ วัธนกุล (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีค วามสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
ผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย ผลวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ
ระดับความสําคัญของปจจัยดานความนาเชื่อถือโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานของผูบริโภค
ที่มีเพศ อายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานทางเว็บไซต อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย
แตกตางกัน และดานพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการอีกครั้งเมื่อไดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาและ
บริการใหมจากเว็บไซต อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย ปจจัยด านองคประกอบเว็บไซต 7C ดานที่เปน
เนื้อหามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของ
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ประเทศไทย ดานความถี่ตอป สวนดานการเชื่อมโยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทาง
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประทศไทย
2. งานวิจัยตางประเทศ
Andrea Guizzardia Flavio Maria EmanuelePonsa ErcolinoRanierib (2017) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การจองหองพักลวงหนาและความแปรปรวนของราคาโรงแรมออนไลน ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ
การจัดซื้อไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตอการจัดการรายได ของลูกคา การจองหองพักออนไลนประจําวัน
สําหรับโรงแรม 357 แหง ในมิลานและกรุงโรมพบวามีการจองหองพักลวงหนา 29 วัน การวิเคราะหดานราคา
พบวากลยุทธการกําหนดราคาแบบคงที่ ไมเปลี่ยนแปลงตอวัน สําหรับนักเดินทางที่มาถึงตามเทศกาลตางๆ มีการ
จองหองพักลดลงสําหรับโรงแรมขนาดเล็กในมิลานในงานแสดงสินคา แสดงใหเห็นวาระดับราคามีการอธิบายดวย
ปจจัยทางโครงสรางที่หลากหลาย การประเมินผลกระทบจากการจองหองพักลวงหนาทีม่ ีการบริการการที่ดีจะมีการ
แข ง ขั น สู ง ตามฤดู ก าลและงานแสดงสิ น ค า โดยเน น ความสํ า คั ญ ที่ ส ถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจและสํ า หรั บ นั ก
ธุรกิจ คุณลักษณะอื่น ๆ เชนอาหารเชาและตัวเลือกการคืนเงินจะใชเปนเครื่องมือทางการตลาดเพื่อแยกความ
แตกตางของหองพักโดยการปรับราคาหองพักในราคาต่ํา และใหเหมาะกับผลการสํารวจของการทองเที่ยว
Rozalia VeronicaRus (2014) ไดทําการศึกษาเรื่อง ระบบสํารองหองพัก ของโรงแรมออนไลนใน
โรมาเนีย ผลวิจัยพบวา ในอดีตเว็บไซตถูกใชโดยโรงแรมเพียงเพื่อโปรโมทดานผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งในปจจุบัน
จะใชเพื่อดึงดูดลูกคาและใหโอกาสการสํารองหองพักออนไลนไดโดยตรงโดยไมตองใชตัว แทน การสํารองหองพัก
ระบบออนไลนโรงแรมในโรมาเนีย ผลการวิจัยนี้พบวา การสํารองหองพักระบบออนไลน ในประเทศโรมาเนีย
เนนดานชองทางการจัดจําหนายและดานผลิตภัณฑ

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research Method) และวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)
1. ประชากรที่ใชศึกษาเปนนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปที่เคยใชบริการ
เลือกโรงแรมผานระบบออนไลนภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา แต เ นื่ อ งจากไม ท ราบจํ า นวนประชากรกลุ ม
ตัวอยางที่แนนอนจึงใชการกําหนดขนาดตัวอยาง ตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่น
รอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549, หนา 74) ดังนั้นกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ 385 ตัวอยาง สํารองเผื่อความผิดพลาดไวจํานวน 15 ตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให
เกิดขึ้นไดรอยละ 5 เพือ่ ใหไดกลุมตัวอยางที่ดี ซึ่งรวมเปน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางที่ใชความนาจะเปน
(Probability Sampling) โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดพื้นที่ที่ตองการศึกษา คือ เขตการปกครองตางๆ ที่อยูในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด
50 เขต (กรมการปกครอง, 2558) ซึ่งจะแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครออกเปน 3 กลุมเขต ตามเกณฑ
การแบงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยไดดังนี้ 1.) กลุมเขตเมือง มีทั้งหมด 14 เขต 2.) กลุมเขตตอเมือง
มีทั้งหมด 26 เขต 3.) กลุมเขตชานเมือง มีทั้งหมด 10 เขต โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากเขตตางๆ ใชกลุมตัวอยาง
15-30 เปอรเซ็นต (วิเชียร เกตุสิงห,2542, หนา 27) ได 10 เขตการปกครอง จากทั้งหมด 50 เขตการปกครอง
คิดเปนรอยละ 20 ของเขตการปกครองทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2 สุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก เพื่อเลือกตัวแทนใน
แตละกลุมเขตตามสัดสวนที่คํานวณไดในขั้นตอนที่ 1 ดังตอไปนี้ 1.) กลุมเขตเมือง 3 เขต ไดแก เขตบางซื่อ เขตวัง
ทองหลาง และเขตธนบุรี 2.) กลุมเขตตอเมือง 5 เขต ไดแก เขตบางกะป เขตลาดพราว เขตบางเขน เขตจตุจักร
และ เขตบางกอกนอย 3.) กลุมเขตชานเมือง 2 เขต ไดแก เขตมีนบุรี และเขตจอมทอง และกําหนดสัดสวนเขต
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ตางๆ จํานวน 40 ชุดเทาๆกัน จากนั้นทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูบริโภคที่เคยใชบริการสํารองหองพัก
ผานระบบออนไลนในแตละเขต โดยแจกแบบสอบถาม เพื่อใหขอมูลที่มีการกระจาย และไดคําตอบที่นาเชื่อถือที่สุด
นอกจากนี้ ผูวิจัยจะเขาไปสอบถาม เบื้องตน เพื่อใหแนใจวาเปนกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวกอนที่จะ
แจกแบบสอบถาม จนครบจํานวน 400 ตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิ จัย คือแบบสอบถามเรื่อง การตั ดสิ นใจเลื อกโรงแรมผ านระบบออนไลน ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมีการศึกษาคนควางานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและทําการรวบรวม
ขอมูลที่ไดจัดทําแบบสอบถามขึ้นมาใหม ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประชากรแบงออกเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ซึ่งลักษณะของคําถามจะมีคําตอบ
หลายตัวเลือก จํานวน 5 ขอ สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต แบงออกเปน ในหนึ่ง
สัปดาหใชอินเทอรเน็ตกี่ครั้ง ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ต จํานวนครั้งในการเลือกโรงแรมผานระบบออนไลน
สํารองหองพักผานระบบออนไลนลวงหนากี่วัน เว็บไซตที่ใชจองโรงแรมเปนประจํา ใชบริการเว็บไซตขางตนเพราะ
เหตุใด ชําระเงินผานชองทางใด และยินดีจายคาหองพักคืนละเทาใด ซึ่งมีคําตอบหลายตัวเลือก จํานวน 8 ขอ สวน
ที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ดานลักษณะโรงแรม/หองพักและการบริการ ดาน
ราคา ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ใชมาตรฐานสวนประมาณคา (Likert
Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับโดยกําหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
3. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ไดมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามใหครอบคลุมทุกประเด็นที่ศึกษา แลวนํามาแกไขเครื่องมือ
รวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมใหมีความสมบูรณถูกตองยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงนําเครื่องมือไป
รวบรวมเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และดําเนินการตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
3.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กอนนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุม
ประชากรจริง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํา นวน 30
ชุด เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในเนื้อหา และวัตถุประสงคของคําถาม หลังจากนั้นนําผลที่ไดมาการวิเคราะห
ความเชื่อมั่น โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545: 35)
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97

การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลดานประชากรและดานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแกคาเฉลี่ย
และการหาคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลน โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t (independent sample t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 อายุ
ระหวาง 40-49 ป จํานวน 140 คน คิดเปนร
อยละ 35.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 สวนใหญประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/งานอิสระ จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.2 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในการสํารองหองพัก พบวาสวนใหญใชอินเทอรเน็ตตอ
สัปดาห 3-4 วัน จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 มีระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอครั้งมากกวา 6 ชั่วโมง
จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.7 ซึ่งจํานวนครั้งในการเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนนอยกวา 2 ครั้ง จํานวน
237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 และมีระยะเวลาในการจองหองพักออนไลนลวงหนามากกวา 4 สัปดาห จํานวน 146
คน คิดเปนรอยละ 36.5 โดยเว็บไซตที่ใชจองโรงแรมเปนประจําคือ Agoda.com จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ
45.7 สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซด คือ ความมีชื่อเสียง จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5
และชองทางในการชําระเงินโดยการโอนผานแอพพลิเคชั่น เชน Mobile Banking/Prompt Pay จํานวน 189 คน
คิดเปนรอยละ 47.3 คน และพบวาสวนใหญมีความเต็มใจจายคาที่พักคืนละ 1,001 – 1,500 บาท จํานวน 166 คน
คิดเปนรอยละ 41.5
ตารางที่ 1 สรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตัดสินใจสํารองหองพักผานระบบออนไลน
สวนเบี่ยงเบน
ระดับการ
ระดับการตัดสินใจ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
ตัดสินใจ
ดานลักษณะโรงแรม/หองพักและการบริการ
3.38
0.49
ปานกลาง
ดานราคา

3.29

0.49

ปานกลาง

ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย

3.48

0.60

มาก

ดานการสงเสริมการตลาด

3.30

0.47

ปานกลาง

3.36

0.51

มาก

ภาพรวม

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เคราะหขอมู ล เกี่ย วกับ การตั ด สิ น ใจเลื อ กโรงแรมผ านระบบออนไลน ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.36 โดยมีความสําคัญ
ในระดับมากและปานกลาง โดยพบว าดานที่มี คาเฉลี่ย สูงสุด ได แก ดา นสถานที่/ ชองทางการจัดจํา หนายดว ย
คาเฉลี่ย 3.48 รองลงมา ไดแก ดานลักษณะโรงแรม/หองพักและการบริการคาเฉลี่ย 3.36 ดานการสงเสริม
การตลาดคาเฉลี่ย 3.30 และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานราคาคาเฉลี่ย 3.29

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะดานประชากรที่แตกตางกันจะมีระดับการตัดสินใจสํารองหองพัก
ผานระบบออนไลนแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปการแจกแจงความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD ของการทดสอบอายุ กับการตัดสินใจเลือกโรงแรม
ผานระบบออนไลน ดานลักษณะโรงแรม/หองพักและการบริการ
ต่ํากวา 20 ป 20-29 ป 30-39 ป 40-49 ป 50-59 ป 60 ปขึ้นไป
อายุ
Mean
3.48
3.43
3.40
3.34
3.43
3.28
ต่ํากวา 20 ป 3.48
0.05
0.08
0.14
0.05
0.20
20-29 ป
3.43
0.03
0.09
0.00
0.15*
30-39 ป
3.40
0.06
-0.03
0.12*
40-49 ป
3.34
-0.09*
0.06
50-59 ป
3.43
0.15*
60 ปขึ้นไป
3.28
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวที่มีลักษณะดานประชากรที่แตกตางกันจะมีระดับการ
ตัดสินใจสํารองหองพักผานระบบออนไลนแตกตางกัน พบวา พบวา ความแตกตางดานอายุมีผลตอการตัดสินใจ
สํารองหองพักผานระบบออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก อายุ 20-29 ป มากกวา อายุ 60 ป
ขึ้นไป, อายุ 30-39 ป มากกวา อายุ 60 ปขึ้นไป, อายุ 50-59 ป มากกวา อายุ 40-49 ป มากกวา อายุ 50-59 ป
มากกวา อายุ 60 ปขึ้นไป ในสวนดาน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหนักทองเที่ยวที่มีลักษณะดานประชากรที่แตกตางกันจะมีระดับการตัดสินใจ
สํารองหองพักผานระบบออนไลนแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การแจกแจงความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD ของการทดสอบจํานวนการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห
กับการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลน ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย
ไมเกิน 2 วัน
3-4 วัน
5-6 วัน
ทุกวัน
จํานวนการใชอินเทอรเน็ต
ตอสัปดาห
Mean
3.40
3.44
3.55
3.51
ไมเกิน 2 วัน
3.40
-0.04
-0.15
-0.11
3-4 วัน
3.44
-0.11*
-0.07
5-6 วัน
3.55
0.04
ทุกวัน
3.51
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิจัย พบวา การใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาหที่แตกตางกันมีการติดสินใจสํารองหองพัก
ผานระบบออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก จํานวนการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห
5-6 วัน มากกวา จํานวนการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห 3-4 วัน สวนพฤติกรรมดานอื่นๆ ไดแก ระยะเวลาการใช
อินเทอรเน็ต จํานวนครั้งในการเลือกสํารองหองพักผานระบบออนไลน สํารองหองพักผานระบบออนไลนลวงหนากี่
วัน เว็บไซตที่ใชสํารองหองพักเปนประจํา ใชบริการเว็บไซตขางตนเพราะเหตุใด ชําระเงินผานชองทางใด และยินดี
จายคาหองพักคืนละเทาใด มีระดับการตัดสินใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
ผลการศึกษางานวิจัยนี้ พบวา การตัดสินใจเลือกโรงแรงผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. ดานพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตสํารองหองพักและการตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลน
ของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในการจองโรงแรม
พบวา สวนใหญใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห 3-4 วันตอสัปดาห ซึ่งมีระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอครั้งมากกวา 6
ชั่วโมง และเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนนอยกวา 2 ครั้ง ตอเดือน โดยมีระยะเวลาสํารองหองพักล วงหน า
มากกวา 4 สัปดาห และมีเว็บไซตที่ใชสํารองหองพัก/โรงแรมเปนประจําคือ เว็บไซต Agoda.com สวนใหญมี
เหตุผลในการเลือกใชบริการเว็บไซตดังกลาว คือความมีชื่อเสียง และชองทางในการชําระเงินโดยการโอนผาน
แอพพิเคชั่น ซึ่งมีความเต็มใจจายคาที่พักคืนละ 1,001 – 1,500 บาท ทั้งนี้ผลการศึกษาที่พบ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อันเดร อากิซรซารดี ฟลาวิโอ มาเรีย เอ็มมานูเลยเยออร และโคลิโนราเนียรี่ (2017) ที่ไดศึกษาเรื่อง การจอง
หอ งพั กล ว งหน า และความแปรปรวนของราคาโรงแรมออนไลน ผลการวิ จั ย พบว า การจองหอ งพั ก ออนไลน
ประจําวันสําหรับโรงแรม 357 แหง ในเมืองมิลานและกรุงโรมพบวามีการจองหองพักลวงหนา 29 วัน และการ
ตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิเคราะหพบวา ปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย รองลงมาคือดานลักษณะโรงแรม/หองพัก
และการบริการ ดานสงเสริมการตลาด และดานราคา ตามลําดับ ทั้งนี้ผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทัณฑิมา เชื้อเขียว (2550) ไดทํา การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมในการซื้อสิ นคาและบริการผานเว็บไซตพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ผลวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดใหความสําคัญดานชอง
ทางการจัด จํา หนา ย ดา นราคา ด านสิน คาและดา นส ง เสริม การตลาด ตามลํา ดับ และ สอดคล องกับ งานวิ จั ย
Rozalia VeronicaRus (2014) ไดทําการศึกษาเรื่อง ระบบสํารองหองพัก ของโรงแรมออนไลนในโรมาเนีย ผลวิจัย
พบวา การสํารองหองพักระบบออนไลนในประเทศโรมาเนีย ดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจมาก
ที่สุดและรองลงมาดานผลิตภัณฑ และสอดคลองกับงานวิจัยของ James NK Liu Elaine Yulan Zhang (2015)
ไดทําการศึกษาเรื่อง การตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอการเลือกชองทางจองโรงแรมออนไลน ผลวิจัยพบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอผูบริโภคในการจองโรงแรมออนไลนมากที่สุด
2. การตัดสินใจเลือกโรแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครจําแนก
ตามขอมูลดานประชากร ผลจากการวิเคราะหพบวา ความแตกตางดานอายุมีผลตอการตัดสินใจสํารองหองพักผาน
ระบบออนไลน ในสวนดาน เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยไมมีผลตอการตัดสินใจสํารองหองพักผาน
ระบบออนไลน ทั้งนี้ผลการศึกษาที่พบ สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสนันทน วุฒิมหานนท (2556) ไดทําการศึกษา
เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารของผู บ ริ โ ภคผ า นทางเว็ บ ไซต พ าณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยบุคคลดานอายุ มีความแตกตางกันในพฤติกรรมการซื้อ
สินคาหรือบริการของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทอนิกส โดยบุคคลที่มีอายุมากกวามีแนวโนมที่จะมีพฤติ
กรรซื้อสินคาหรือบริการผานทางเว็บไซตมากกวาบุคคลที่มีอายุนอยกวา และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาภาภรณ
วัธนกุล (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย ผลวิจัยพบวาอายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้ อสินคา
ผานทางเว็บไซตอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทยแตกตางกัน
3. การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในการสํารองหองพัก ผลจากการวิเคราะหพบวา การใชอินเทอรเน็ต 5-6 วันตอ
สัปดาหมีผลตอการตัดสินใจสํารองหองพักผานระบบออนไลน ใน สวนพฤติกรรมดานอื่นๆ ไมมีผลตอการตัดสินใจ
ทั้งนี้ผลการศึกษาที่พบ สอดคลองกับ มณีวรรณ บรรลุศิลป (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช
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อิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ธาตุ พ นม ผลวิ จั ย พบว า นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ บ า นเข า ใช
อินเทอรเน็ตสวนใหญถึง 5-6 วันตอสัปดาห

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย การตั ด สิ น ใจเลื อกโรงแรมผ า นระบบออนไลน ข องนั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอคิดเห็น และขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานขอมูลสวนบุคคล ควรมีการจัดกิจกรรมสําหรับกลุมอายุตั้งแต 20 – 39 ปโดยเฉพาะกลุมนักเรียน/
นักศึกษาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง มีการจัดการสงเสริมการขายตามงานการทองเที่ยวและลดราคาเพิ่มสําหรับ
กลุมดังกลาว เพื่อกระตุนยอดขายและเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดในชวงอายุและกลุมคนดังกลาว
2. ดานลักษณะโรงแรม/หองพักและการบริการ มีการพัฒนาดานการบันทึกขอมูลของลูกคาที่เคยสํารอง
หองพักของโรงแรม และตองมีอัปเดต รูปภาพของหองพักใหหลากหลายและปรับเปลี่ยนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปน
การสรางความแตกตางใหกับผูบริโภคและทําใหผูบริโภคกลับมาใชบริการอีกครั้ง
3. ดานราคา ตองกําหนดราคาหองพักและบริการตางๆไวอยางชัดเจน เพื่อเปนการกระตุนความตองการ
ของผูบริโภคและทําใหเกิดการตัดสินใจเลือกสํารองหองพักมากขึ้นเพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายเหมาะสม
กับความตองการของผูบริโภค
4. ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย มีการอบรมพนังงานเว็บไซตในดานความรูเกี่ยวกับโรงแรมและ
การใหบริการเพื่อความประทับใจตอลูกคาที่ใชบริการ และพนักงานมีการแนะนําลูกคาที่ตองการพักสําหรับ 2-3 คน
เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา
5. ดานการสงเสริมการตลาด มีการจัดแพ็คเกจหองพักสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเปนกลุม เพื่อเปนการ
กระตุนยอดขายของผูประกอบการโรงแรม และควรสงเสริมการขายรวมกับบัตรเครดิตอยางสม่ําเสมอและใหครบ
ทุกธนาคารเพื่อเปนทางเลือกใหลูกคาไดหลากหลาย และผูประกอบการสามารถจัดทําโปรโมชั่น เชน อาจจะทํา
โปรโมชั่นลดราคาสําหรับผูที่จองหองพักลวงหนา 2-3 วัน ตรงกับพฤติกรรมการสํารองหองพักของลูกคาและดึงดูด
ลูกคาใหเขามาใชบริการมากขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาพฤติกรรมระยะเวลาในการสํารองหองพักลวงหนาผานระบบออนไลนเนื่องจากไมมีผล
ตอการตัดสินใจสํารองหองพัก เพื่อนําไปปรับปรุงใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว พรอมทั้งวางแผน
การตลาดกระตุนยอดขายใหมากยิ่งขึ้น
2. ควรทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช เ ว็ บ ไซต ใ นการสํ า รองห อ งพั ก ผ า นระบบออนไลน ใ นเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากไมมีผลตอการตัดสินใจสํารองหองพัก ซึ่งจะทําทราบพฤติกรรมการใชบริการ และ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต และทําใหสามารถวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดการใชบริการผาน
ระบบออนไลนมากยิ่งขึ้นในอนาคตตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 2)เพื่อเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) จํานวน 398 คน และสุม
ตัวอยางมาวิจัยโดยวิธี แบบงาย เครื่องมือที่ ใช รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช วิเคราะหขอมู ล ไดแก
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test, F-test
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัด สินใจ
เลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจําแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการนําเสนอ
ลักษณะทางดานกายภาพ รองลงมา ดานกระบวนการใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ตามลําดับ สําหรับผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ทั้ง 7 ดาน โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานเพศ และสถานภาพสมรส เทานั้นที่มีความคิดเห็น
แตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด,อุปกรณกอสราง,ปจจัยที่มีอิทธิพล
Abstract
This research aims 1) to study the marketing factors influencing buying decision in
a hardware store in the district Bung Samphan, Phetchabun 2) to compare the marketing
factors influencing buying decision in a hardware store in the district Bung Samphan,
Phetchabun by personal factors. The sample size to 398 people using Taro Yamane formula
(1973). The statistics used to analyze data are frequency, percentage, mean, standard
deviation, T-test, and F-test.
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The study found that respondents perceived the marketing factors influencing
buying decision on the high level. The descending order by different factors such as
physical evidence and presentation, process, place, people, promotion, product and price
respectively. When comparing the marketing factors on different personal factors, only
gender and marital status is different opinion while other factors show no different.
Keywords : Marketing Mix, Construction Equipment , Influencing Factors

บทนํา
ประเทศไทยมี กิ จ กรรมก อ สร า งที่ ค าดว า จะขยายตั ว ค อ นข า งมาก ทั้ ง จากการก อ สร า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดยคาดวาในป 2560 มูลคาการลงทุนกอสรางภาครัฐจะขยายตัวไดราวรอยละ 3จากปกอนหนา โดยมี
แรงสนั บ สนุ น จากโครงการการกอสรา งถนน รถไฟฟ า รถไฟทางคู และมอเตอรเวย ส ว นการลงทุ น กอ สรา ง
ภาคเอกชนนั้น ยังคงรอสัญญาณการฟนตัวจากปที่ ผานมา โดยศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย
(SCB EIC) คาดวาทิศทางการขยายตัวของการกอสรางภาคเอกชนนั้น ขึ้นอยูกับความชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ
หากการกอสรางของภาครัฐมีความตอเนื่อง และเปนไปตามแผน จะทําใหภาคเอกชนลงทุนตาม ซึ่งจะสงผลทางบวก
ตอทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวัสดุกอสราง ทั้งปูนซีเมนต เหล็ก และกระเบื้องปูพื้นโดยความตองการบริโภควัสดุ
กอสรางไดรับแรงผลักดันจากการลงทุนโครงการกอสรางภาครัฐที่จะขยายตัวทั้งป 2560 และในระยะกลาง คาดวา
มูลคาเม็ดเงินลงทุนในกิจกรรมกอสรางของภาครัฐจะอยูที่ราว 6.6 แสนลานบาท ขยายตัวราวรอยละ 3 จากปกอน
หนาและจะเติบโตโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 7 ในชวงป 2561-2560ทั้งนี้ ในป 2560 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ในประเทศมี
แนวโนมที่จะเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเรงรัดจัดทําโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ และการสราง
ความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน ในขณะที่การสงออกเริ่มมีสัญญาณที่จะชะลอตัวลง หากการลงทุนกอสรางภาครัฐมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องและสามารถสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนภาคเอกชนใหเกิดการลงทุนตามมาได จะเปน
ปจจัยสนับสนุนใหความตองการบริโภคปูนซีเมนตในประเทศในป 2560 มีแนวโนมอยูที่ 36 ลานตัน ขยายตัวราว
รอยละ 4 ขณะที่การสงออกปูนซีเมนตไปยังตลาดหลักของไทยอยางเมียนมาร และกัมพูชา มีแนวโนมที่จะเริ่มชะลอ
ตัว เนื่องจากโรงงานผลิตปูนซีเมนตที่ผูผลิตของไทยไดเขาไปลงทุนในประเทศดังกลาวไดเริ่มดําเนินการผลิตตั้งแตป
2559 ซึ่งจะสงผลใหประเทศเหลานั้นหันมาใชปูนซีเมนตที่ผลิตในประเทศมากขึ้นและลดการพึ่งพาปูนซีเมนตนําเขา
อุตสาหกรรมเหล็ก มีแนวโน มขยายตัวจากความตองการใชที่จะเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมกอสราง ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน อยางไรก็ตาม ราคาเหล็กมีทิศทางทรงตัวและคาดวาจะมีความผันผวนคอนขางมาก โดยปหนา ปริมาณ
ความตองการใชเหล็กทรงยาวและทรงแบนจะอยูที่ราว 7และ 11.5 ลานตัน ขยายตัวประมาณรอยละ 10 และรอย
ละ 8 ตามลําดับ (ธนาคารไทยพาณิชย,2559)
จังหวัดเพชรบูรณ มีการเติบโตของธุรกิจสาขากอสรางในเขตมีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ในป 2559 มี
มูลคา 1,535 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,264 ลานบาท ในปที่ผานมา เทากับ 271 ลานบาท มีสัดสวนรอยละ 2.3 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจํ าป อัตราขยายตัวของมูลค าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวรอยละ 17.2
ตอเนื่องจากการขยายตัวรอยละ 9.4 ในปที่ผานมา เปนผลจากการขยายตัวของหมวดการกอสรางภาครั ฐ จาก
กิจกรรมการกอสรางเขื่อนป องกันตลิ่ง การกอสรางอางเก็บน้ําเพื่อการบริหารจั ดการ การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน และการกอสรางสะพานภายใตโครงการไทยเขมแข็ง และหมวดการกอสรางภาคเอกชน จาก
กิจกรรมการกอสรางที่อยูอาศัยตามความตองการของประชาชนที่ตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สงผลให บริษัท หางหุนสวน และรานที่จําหนายวัสดุ อุปกรณกอสราง เพิ่มจํานวนผูประกอบการดานสาขากอสราง
มากยิ่งขึ้น เปนผลใหเกิดการแขงขันกันสูงเชนเดียวกัน(สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ,2559)
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ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณมีผูประกอบการดานการจําหนายวัสดุ อุปกรณกอสราง จํา นวน
6 ราน ไดแก รานชัยมงคล5วัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัดไทยถาวรบึงสามพัน รานโชคอุดมทรัพย รานกิจบํารุง
รานสมอเพชร หางหุนสวนจํากัดสินรัตนาภัณฑ(เอี่ยมเส็ง) เนื่องจากในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณมีราน
จําหนายวัสดุกอสรางอยูหลายราน และธุรกิจการจําหนายวัสดุกอสรางที่เจริญเติบโตเคียงคูกับเศรษฐกิจในอําเภอ
ผูวิจัยในฐานะที่เปนเจาของกิจการรานจําหนายวัสดุกอสราง ไดสังเกตพบวา รานจําหนายวัสดุกอสรางมีขนาด
แตกตางกันหลายขนาด และประเภทของวัสดุกอสรางที่จําหนายก็แตกตางกันออกไป เชน กลุมวัสดุประเภทปูน
กลุมเซรามิก สุขภัณฑ กลุมสินคาเครื่องมือตาง ๆ กลุมสินคาตกแตงบาน และกลุมอุปกรณไฟฟา รวมทั้งรานที่
จําหนายสินคาทุกชนิด ซึ่งในการจัดจําหนายวัสดุกอสราง มักประสบปญหาในการจําหนายในหลายลักษณะ เชน
ปญหาการแขงขันระหวางรานจําหนายวัสดุกอสรางดวยกันเองเหตุใดลูกคาจึงตัดสินใจมาซื้อวัสดุกอสรางกับตน เหตุ
ใดจึงเปลี่ยนการซื้อสินคาไปซื้อสินคากับรานจําหนายวัสดุกอสรางรายอื่น มีปจจัยอะไรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกรานจําหนายวัส ดุกอสราง ถา มีปจจั ยตาง ๆ เหล านั้นคืออะไร สิ่งตา งๆเหล านี้ ลวนเปนประเด็นป ญหา ที่
ผูประกอบการรานจําหนายวัสดุกอสรางควรศึกษา เพื่อใชในการวางแผนการจําหนายสินคาเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง เหมาะสม (ปรีดา โพธิสุวรรณ,2545 : 2)
จากที่กลาวมาขางตน ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูจําหนายวัสดุกอสรางดวย จึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาปจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ เพื่อที่จะทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากรานขายอุปกรณ
กอสรางจะชวยใหรานที่จําหนายทราบถึงปจจัยที่มีผลเหลานั้น เพื่อที่จะไดนํามากําหนดเปนแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ และการวางแผนการตลาดใหมีความเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการ ของลูกคา ซึ่งจะสงผลให
การขายวัสดุกอสรางของรานจําหนายวัสดุกอสรางประสบความสําเร็จได

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาระดับ ปจ จัยทางการตลาดที่มี อิท ธิพ ลต อการตัด สิน ใจเลื อกซื้อสิน คา ในรา นขายอุป กรณ
กอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจั ยทางการตลาดที่มีอิท ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสิน คาในรานขายอุปกรณ
กอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค าในรานขายอุปกรณกอสรางใน
เขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ (Service Marketing Mix'7Ps) ของ ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler, 1997 : 102) มาทําเปนกรอบ
แนวคิดและสามารถสรุปแนวความคิด เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยซึ่งแสดงกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตัวแปรตาม
ปจจัยทางการตลาดประกอบดวย
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการใหบริการ
7. ดานลักษณะทางกายภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาปจจัยทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 71,998 คน
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของ ทาโรยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 398 คน
โดยวิ ธี กํ า หนดสั ด ส ว นด ว ยด ว ยวิ ธี จั บ ฉลากเครื่ อ งมื อ ใช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถาม ( Questionnaire)ซึ่ ง
แบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
และเนื้อหาของแบบสอบถาม
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ปจจัยสวน
บุคคล. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ
บริการ ประวัติความเปนมาของธุรกิจวัสดุกอสรางพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมาย
ของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC และทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค
(Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8528
4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 398 ชุด โดยใหประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของข อมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณ มาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล
3. นําแบบสอบถามทั้งหมดทีไ่ ดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ ของ
แบบสอบถาม
2. ทํ า การลงรหัส แลว นํ า ขอมู ล มาวิ เคราะหทางสถิติโ ดยใช คอมพิ ว เตอรในการคํ า นวณคา สถิติโ ดยใช
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร แ ละทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ ง ได คํ า นวณค า สถิ ติ ต า งๆ จากข อ มู ล ใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4)
4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการซื้อมาก
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อนอย
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกซื้อนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพื่อวิเคราะหคาสถิติดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ สถิติที่ใชคือคาแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขาย
อุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวม รายดาน และรายขอสถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย
(mean) ใชแปรความหมายของขอมูลตางๆและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อ
แสดงลักษณะการกระจายของขอมูล
3. วิเคราะหการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณแตกตางกันตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลวิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way
ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทีย บ
รายคูดวยวิธีของ LSD (Least – Significant Different)
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ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขต
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณมีผลสรุปดังนี้
1. ผลการศึกษา พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 398 คน พบวาสวนใหญเปนเพศชาย
อายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย/เจาของธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 35,001-45,000 บาท
2. ผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสราง
ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.09 (S.D.=0.25) เมื่อจําแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการนําเสนอลักษณะทางดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17(S.D.=.0.46)
รองลงมา ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 (S.D.=.0.48) ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.11(SD=.0.54) ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10(S.D.=.0.32) ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.07(SD=.0.56) ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05(S.D.=.0.42)และดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01
(S.D.=.0.53) ตามลําดับ
สามารถสรุปเปนรายดานดังนี้
2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อสิ นคา ในรานขายอุป กรณ กอสรา งในเขตอํา เภอบึง สามพั น จัง หวัดเพชรบู รณ ในด า น
ผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีค าเฉลี่ยเทากับ 4.05 (S.D.=0.42) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขอ
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ รานมีบริการที่หลากหลาย เชน รับออกแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟฟกใหฟรีเปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12(S.D.=0.84) รองลงมา ผลิตภัณฑของรานขายอุปกรณ
กอสรางที่ใชดีมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 (S.D.=0.81) รานขายอุปกรณกอสราง ผลิตภัณฑหรือแบรนดของ
ผลิตภัณฑ เชน ปูนซีเมนตตราเสือ กระเบื้องของคอตโตมีคาเฉลี่ยเทากับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (S.D.=0.82) ราน
ขายอุปกรณกอสรางมีผลิตภัณฑที่มี คุณภาพ คงทน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 (S.D.=0.86) และชื่อเสียงของรานขาย
อุปกรณกอสรางเปนที่รูจักของประชาชนในพื้นที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 (S.D.=0.76) ตามลําดับ
2.2 ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ในดานราคา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 (S.D.=0.53) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (S.D.=0.84)
รองลงมามีการรับชําระคาบริการที่หลากหลาย เชน เงินสด หรือบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (S.D.=0.81)
รานขายอุปกรณกอสรางมีระดับราคาใหเลือกหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 (S.D.=0.85) ราคาที่ใหบริการ
ใกลเคียงกับรานอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 (S.D.=0.90) และมีการแจงอัตราคาบริการไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.93 (S.D.=0.92) ตามลําดับ
2.3 ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิด เห็ น ต อ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11(S.D.=0.54) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยู
ในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้รานขายอุปกรณกอสรางอยูติดถนน หรือในชุมชนมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.20 (S.D.=0.87) รองลงมา รานขายอุป กรณกอสรา งมีการใหบริการนอกสถานที่ มีค าเฉลี่ ยเทา กับ 4.18
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(S.D.=0.78) รานขายอุปกรณกอสรางอยูใกลที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 (S.D.=0.89) รานขายอุปกรณกอสราง
อยูใกลบาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (S.D.=0.80) และรานขายอุปกรณกอสรางเปดใหบริการทุกวัน หรือมีเวลาเปด ปดรานที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (S.D.=0.78) ตามลําดับ
2.4 ด า นการส ง เสริม การตลาด พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็น ต อต อ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (S.D.=0.56) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยู
ในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ รานขายอุปกรณกอสรางมีการจัดทําระบบสมาชิก เพื่อรับสิทธิ
พิเศษ ของทางรานและพันธมิตรอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20(S.D.=0.87) รองลงมา รานขายอุปกรณกอสรางมีของ
สมนาคุณ ในชวงเทศกาลมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 (S.D.=0.78) รานขายอุปกรณกอสรางมีสวนลดสําหรับลูกคาประจํา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (S.D.=0.79) รานขายอุปกรณกอสรางมีการสะสมแตมในการใชบริการมีการสะสมยอดซื้อ
เพื่อรับแลกของรางวัล เชนชั้นวางทีวี เครื่องทําน้ําอุน เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 (S.D.=0.82)และรานขาย
อุปกรณกอสรางมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96(S.D.=0.82) ตามลําดับ
2.5 ดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพั น จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (S.D.=0.32) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก เรียง
ตามลํ าดั บจากมากไปน อยดัง นี้ พนั กงานขายหรือชา งของรานขายอุปกรณ กอสรางมีค วามสามารถรับฟ งและ
แกปญหาตามความตองการของลูกคาได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 (S.D.=0.75) รองลงมา พนักงานขายหรือชางของ
รานขายอุปกรณกอสรางใหการดูแลและเอาใจใสลูกคาที่ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17(S.D.=0.77) พนักงานขายหรือชาง
ของรานขายอุปกรณกอสรางมีบุคลิก และการแตงกายที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13(S.D.=0.77)จํานวนชาง
หรือพนักงานขายของรานขายอุปกรณกอสรางมีความเหมาะสมกับจํานวนลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05(S.D.=0.75)
และพนักงานขายหรือชา งของรา นขายอุปกรณ กอสรางมี ความรู ความเขา ใจเกี่ยวกับ สิน คา มีคาเฉลี่ ยเทา กับ
3.94(S.D.=0.77)ตามลําดับ
2.6 ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 (S.D.=0.48) เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คือ รานขายอุปกรณกอสรางใหบริการเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.24 (S.D.=0.77)รองลงมารานขายอุปกรณกอสรางมีระยะเวลารอคอยรับบริการไมนานเกิน 30 นาที มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.13(S.D.=0.83) รานขายอุปกรณกอสรางมีการจัดลําดับคิวการใหบริการไดเหมาะสม เทาเทียมกันมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 (S.D.=0.81) รานขายอุปกรณกอสรางมีการทํางานตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่ตอเนื่องไม
ขาดตอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (S.D.=0.77) และรานขายอุปกรณกอสรางมีการสอบถามความตองการของลูกคา
และมีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04(S.D.=0.85) ตามลําดับ
2.7 ดานการนําเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (S.D.=0.46) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ทุก
ขอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คือ รานขายอุปกรณกอสรางมีที่ใหลูกคานั่งพักและรอรับ
บริการเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ4.34(S.D.=0.68) รองลงมา รานขายอุปกรณกอสรางมีระบบดูแลความปลอดภัยใน
ทรัพยของลูกคามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22(S.D.=0.80) บรรยากาศภายในรานเหมาะสม มีความสะอาด ระบบถายเท
อากาศดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18(S.D.=0.69) รานขายอุปกรณกอสรา งมีที่จอดรถ
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เพียงพอสําหรับลูกคามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07(S.D.=0.68) และรานขายอุปกรณกอสรางมีการใหบริการ รับออกแบบ
หองแบบดิ จิต อล สั ญ ญาณอินเตอรเน็ ต มี โ ทรทั ศน นิ ต ยสาร ใหบริการมี ค าเฉลี่ ยเท า กับ 4.05 (S.D.=0.76)
ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณ
กอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน ดังนี้
3.1 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานเพศ ผลการเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวม พบวา
ลูกคาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขาย
อุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ไมแตกตางกัน (Sig.=0.633) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานราคา (sig=0.008) ดานกระบวนการใหบริการ (sig=0.023) มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน
3.2 จํ า แนกตามขอ มู ล ส ว นบุ ค คลด า นอายุ ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็น ต อ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ในภาพรวมและรายดาน พบวา ลูกคาที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจั ยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ไม
แตกตางกัน (Sig.=0.101)
3.3 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบู รณ ในภาพรวมและรายด าน พบ ลู กคา ที่มี ร ะดับ การศึ กษาต างกัน มี ระดั บ ความคิ ด เห็น ต อป จ จัย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ไมแตกตางกัน (Sig.=0.926)
3.4 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมไมแตกตางกัน(Sig.=0.929) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ(sig=0.036)
และดานบุคลากร (sig=0.006) เทานั้นที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 จํ า แนกตามขอมู ล สว นบุ คคลด า นอาชี พ ผลการเปรีย บเทีย บความคิดเห็น ต อป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ในภาพรวมและรายดาน พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ไมแตกตางกัน (Sig.=0.097)
3.6 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอ
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมและรายดาน พบวา ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ไมแตกตางกัน (Sig.=0.914)
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4. สรุปผลการพิสูจนสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลที่แตกตางกัน พบวาจากสมมติฐานทั้งหมด 42 ขอ ยอมรับสมมติฐาน จํานวน 4 ขอ ปฏิเสธสมมติฐาน จํานวน
38 ขอ

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางใน
เขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษา พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 398 คน พบวาสวนใหญเปนเพศชาย
อายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย/เจาของธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 35,001-45,000 บาท สอดคลองกับงานวิจัยของอนันต สัมพัทธภาพ (2550)
ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางจาก
รานคาตัวแทนจําหนาย ซิเมนตไทยโฮมมารทในเครือซิเมนต ผลการศึกษาพบวาลูกคารานวัสดุกอสรางซิเมนตไทย
โฮมมารท สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง46 – 55 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได 10,001 – 15,000
บาท ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย
2. ผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสราง
ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุพ จน
กาญจนางกูรพันธุ (2557) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ, วัสดุกอสราง, ชองทางการจําหนายแนวใหม
ผลการวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาวัสดุ
กอสรางฯโดยรวมอยูในระดับมากนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของปทมา ตั้งตนสกุลดี (2555) ไดศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของลูกคา ในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของลูกคา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานบุคลากรและ ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก
สามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อสิ นคา ในรานขายอุป กรณ กอสรา งในเขตอํา เภอบึง สามพั น จัง หวัดเพชรบู รณ ในด า น
ผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรานขายอุปกรณกอสรางมีบริการที่หลากหลาย เชน รับ
ออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟกใหฟรีเปนตน มีผลิตภัณฑของรานขายอุปกรณกอสรางที่ใชดีมีคุณภาพ
ผลิตภัณฑหรือแบรนดของผลิตภัณฑ เชน ปูนซีเมนตตราเสือ กระเบื้องของคอตโต รานขายอุปกรณกอสรางมี
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ คงทน และชื่อเสียงของรานขายอุปกรณกอสรางเปนที่รูจักของประชาชนในพื้นที่ เปนผลให
ลูกคาใหความสําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิ จัยของปทมา ตั้งตนสกุลดี (2555) ได
ศึก ษาป จ จั ยที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อวั ส ดุ กอสรา งของลูกคา ในอํา เภอบางปะอิน จั ง หวั ด พระนครศรีอยุ ธ ยา
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของลูกคา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากรและ ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก
2.2 ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรานขายอุปกรณกอสรางจําหนายอุปกรณกอสรางในราคาเหมาะสมกับคุณภาพและ
บริการ มีการรับชําระคาบริการที่หลากหลาย เชน เงินสด หรือบัตรเครดิต มีระดับราคาใหเลือกหลากหลาย ราคาที่
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ใหบริการใกลเคียงกับรานอื่น และมีการแจงอัตราคาบริการไวอย างชัดเจน เปนผลใหลูกคาใหความสําคัญกับปจจัย
ดานราคาในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรินทร กิติพฤฒิพันธุ (2551) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน
ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางที่รานคาสมัยใหมของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผล
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางและอุปกรณกอสรางที่รานคาสมัยใหม
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือปจจัยดานราคา
2.3 ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิด เห็ น ต อ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรานขายอุปกรณกอสรางอยูติดถนน หรือในชุมชน มีการ
ใหบริการนอกสถานที่ อยูใกลที่ทํางาน อยูใกลบาน และรานขายอุปกรณกอสรางเปดใหบริการทุกวัน หรือมีเวลา
เปด-ปด รานที่เหมาะสม เปน ผลใหลู กคาใหความสํ าคัญกับ ปจจัยด านชองทางการจัดจํา หนายอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของสุทัศน ทัศนานุตริยกุล(2552)ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางใน
รานคาปลีกแบบดั้งเดิมกับรานคาปลีกแบบสมัยใหมของลูกคาในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา ลูกคาชอบเดิน
เลือกสินคาที่มีการจัดวางบนชั้นโชว แลวซื้อในจํานวนเทาที่ตองการจะใช และลูกคามีสื่อโทรทัศนเปนตัวชวยในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาลูกคาที่เลือกซื้อวัสดุกอสรางในรานคาปลีกแบบดั้งเดิม สวนใหญมาเลือกซื้อสินคาประเภท อิฐ
ปูนซีเมนต และแผนพื้นสําเร็จรูป เลือกที่จะซื้อสินคากับรานคาที่มีการคมนาคมสะดวกในชวงวันธรรมดาใชเวลาใน
การซื้อสินคาประมาณ 1 ชั่วโมง จัดทํารายการสงใหรานคาเปนผูจัดสินคาให ลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายมากที่สุด
2.4 ด า นการส ง เสริม การตลาด พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิด เห็น ต อต อ ป จ จั ย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรานขายอุปกรณกอสรางมีการจัดทําระบบสมาชิก เพื่อ
รับสิทธิพิเศษ ของทางรานและพันธมิตรอื่น มีของสมนาคุณ ในชวงเทศกาล มีสวนลดสําหรับลูกคาประจํา มีการ
สะสมแตมในการใชบริการมีการสะสมยอดซื้อเพื่อรับแลกของรางวัล เชนชั้นวางทีวี เครื่องทําน้ําอุน เปนตน และ
รา นขายอุ ป กรณ กอสรา งมี ก ารโฆษณาผ า นสื่ อต า งๆเป น ผลใหลู กค า ใหค วามสํ า คัญ กับ ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม
การตลาดในระดั บ มาก สอดคล อ งกับ งานวิ จั ย ของศรีน วล พลั บ เจริญ สุ ข และอรกัญ ญา โฆษิ ต านนท ( 2554)
ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุกอสรางในอําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคารานคาวัสดุกอสรางของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคารานคาวัสดุกอสรางของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคสูงที่สุด ไดแก ปจจัยดานราคามี
ผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมา ไดแกปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
2.5 ดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมทุก
ขออยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะพนักงานขายหรือชางของรานขายอุปกรณกอสรางมีความสามารถรับฟงและ
แกปญหาตามความตองการของลูกคาได พนักงานใหการดูแลและเอาใจใส ลูกคาที่ดี พนักงานขายหรือชางของราน
ขายอุปกรณกอสรางมีบุคลิก และการแตงกายที่เหมาะสม จํานวนชางหรือพนักงานขายของรานขายอุปกรณกอสราง
มีความเหมาะสมกับจํานวนลูกคา สามารถใหบริการตอลูกคาไดอยางรวดเร็วและพนักงานขายหรือชางของรานขาย
อุปกรณกอสรางมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคา เปนผลใหลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน กาญจนางกูรพันธุ (2557) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ,
วัสดุกอสราง, ชองทางการจําหนายแนวใหม ผลการวิจัย พบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
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ตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางฯโดยรวมอยูในระดับมากและรายดานที่อยูในระดับมาก
2.6 ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรานขายอุปกรณกอสรางใหบริการเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีระยะเวลารอ
คอยรับบริการไมนานเกิน 30 นาที มีการจัดลําดับคิวการใหบริการไดเหมาะสม เทาเทียมกัน มีการทํางานตาม
กระบวนการหรือขั้นตอนที่ตอเนื่องไมขาดตอน และรานขายอุปกรณกอสรางมีการสอบถามความตองการของลูกคา
และมีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน เปนผลใหลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
อยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา ตั้งตนสกุลดี (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ
กอสรางของลูกคา ในอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
วัสดุกอสรางของลูกคา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากรและ ดาน
กระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก
2.7 ดานการนําเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรานขายอุปกรณกอสรางมีที่ใหลูกคานั่งพักและรอรับ
บริการเพียงพอ มีระบบดูแลความปลอดภัยในทรัพยของลูกคามีบรรยากาศภายในรานเหมาะสม มีความสะอาด
ระบบถายเทอากาศดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย รานขายอุปกรณกอสรางมีที่จอดรถเพียงพอสําหรับลู กคาและ
รานขายอุปกรณกอสรางมีการใหบริการ รับออกแบบหองแบบดิจิตอล สัญญาณอินเตอรเน็ต มีโทรทัศน นิตยสาร
ใหบริการ เปนผลใหลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยดานการนําเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน กาญจนางกูรพันธุ (2557) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ , วัสดุ
กอสราง, ชองทางการจําหนายแนวใหม ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคคลในครอบครัวเปน
เจาของอาคาร ในสวนของพฤติกรรมของประชากรในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางฯ สื่อสําคัญที่สุดที่ทําใหรูจัก
รานคาวัสดุกอสรางสมัยใหม คือ สื่อปายโฆษณา วันที่เลือกมาใชบริการจากรานวัสดุกอสรางฯนั้นไมแนนอน ในการ
ตัดสินใจซื้อผูซื้อเปนผูตัดสินใจดวยตนเอง ในรอบหนึ่งปที่ผานมาซื้อวัสดุกอสรางเพียงครั้งเดียวดวยวงเงินประมาณ
10,001-50,000 บาท และในรอบ 1 ปที่ผานมาไดใชบริการที่รานจําหนายวัสดุกอสรางแบบสมัยใหมนั้นจํานวน 3-6
ครั้ง วัส ดุและอุป กรณ กอสรางที่เลื อกซื้ อมากที่สุ ดคือ อุปกรณไฟฟา : หลอด โคม สายไฟฟา สวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสรางฯโดยรวมอยูในระดับมากและ
รายดานที่อยูในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณ
กอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยรวมไมมีความแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปน
รายดาน พบวา ดานเพศ มีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขาย
อุปกรณกอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ในดานราคา และดานกระบวนการใหบริการ และดาน
สถานภาพการสมรส ในดานผลิตภัณฑและดานบุคลากร เทานั้นที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของปทมา ตั้งตนสกุลดี (2555) ได
ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ วั ส ดุ กอสร า งของลู ก ค า ในอํา เภอบางปะอิน จั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
ผลการวิจัยพบวา ลูกคาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสที่ตางกัน มี
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05เมื่อพิจารณาเปน
รายปจจัยพบวา ลูกคาที่มีเพศและอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ดานกระบวนการ
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และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05 เมื่อพิจารณาปจจัย พบวา ลูกคาที่มีเพศ
และอาชีพตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางดานกระบวนการและดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณ
กอสรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูประกอบการควรเพิ่มการบริการที่หลากหลายใหกับลูกคา
เช น รั บ ออกแบบด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ก ราฟฟ ก ให ฟ รี เป น ต น สํ า หรั บ ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ
ผูประกอบการควรนํากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี หรือควรสรางภาพลักษณขององคกรอันดีตอสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหรานชื่อมีเสียงของรานขายอุปกรณกอสรางเปนที่รูจักของประชาชนในพื้นที่ เชนการสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาของชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ การบริจาคอุปกรณกอสรางเพื่อสรางบานใหผูยากไรในชุมชน เปนตน
2. ดานราคา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูประกอบการควรเลือกอุปกรณกอสรางมีไดมาตรฐาน มี
เครื่องหมายมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)ซึ่งมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริการ สําหรับขอที่
มีคาเฉลี่ย นอยที่ สุด คือ มีการแจง อัตราคาบริการไว อยางชัดเจน เพื่อแสดงถึงความซื่ อสัต ยตอผูบริโ ภค ทําให
ผูบริโภคยอมรับและยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคากับจํานวนเงินที่จาย เชน การทําปายราคาขนาดใหญ การทํา
โปสเตอรราคา การทําแคตตาล็อคราคา เปนตน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูประกอบการควรพิจารณาเลือกที่ตั้งอยูติด
ถนน หรือในชุมชน มีที่จอดรถสะดวกสบาย ซึ่งควรพิจารณากอนดําเนินการเปดใหบริการ ควรมีการสํารวจฐาน
ลูกคา และสวนแบงทางการตลาดกับคูแข งขันรายอื่นๆ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูประกอบการควรทํา
การเปดใหบริการทุกวัน หรือมีเวลาเปด-ปดรานที่เหมาะสม การเปดทําการในวันหยุดจะชวยเพิ่มยอดขายที่เกิดจาก
กลุมลูกคาที่ไมสามารถจะซื้อสินคาไดในวันทํางาน
4. ดานการสงเสริมการตลาด ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูประกอบการควรมีการจัดทําฐานขอมูลและ
ระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษของทางรานและพันธมิตรอื่น การทําระบบสมาชิก หรือใหสิทธิพิเศษตางๆเปนกล
ยุทธที่ ผูประกอบการควรพิ จารณานํา มาปรับใชต ามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความรูสึก ผูประกอบการควรหา
พันธมิตร เพื่อใหไดประโยชนรวมกัน เชน นําใบเสร็จของทางรานไปเปนสวนลดในการซื้อเครื่องดื่มรานกาแฟ 50%
สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูประกอบการควรมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน นิตยาสาร วิทยุ โทรศัพท
หรือปายโฆษณาแคตตาล็อค
5. ดานบุคลากร ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูประกอบการควรมีการพัฒ นาความรู ความสามารถของ
พนักงานขายหรือชางของราน อยางสม่ําเสมอเพื่อใหทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และเพื่อพนักงานขายหรือ
ชางของรานจะตอบสนองความตองการของลูกคาและแกไขปญหาตามความตองการของลูกคาได สําหรับขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูประกอบการควรใหพนักงานขายหรือชางของราน ทําความเขาใจและศึกษาเกี่ยวกับสินคาของ
ราน เพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสินคา และสามารถแนะนําสินคาขายอุปกรณกอสรางใหกับลูกคาได
6. ดานกระบวนการใหบริการ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูประกอบการควรใหบริก ารดวยความรวดเร็ว
แมนยําและเสร็จตามเวลาที่กําหนด สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูประกอบการควรมีการสอบถามความตองการ
ของลูกค าโดยละเอียด และควรมี การอธิบ ายขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน เพื่อปองกันความผิดพลาดในการ
จําหนายอุปกรณกอสราง
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7. ดานการนําเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูประกอบการ ควรมีที่ให
ลูกคานั่งพักและรอรับบริการเพียงพอ เชน มีกาแฟและน้ําดื่ม มีโทรทัศน นิตยสาร เปนตน สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ผูประกอบการควรมีการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุ กประการเชน รับออกแบบ
หองแบบฟรี เปนตน
ผลเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสรางใน
เขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดาน เพศ สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน
พบวามีระดับความเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันทุกดานมีขอเสนอแนะคือ
1. ดานเพศ กอนผูประกอบการกําหนดกลยุทธดานราคา ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ออุปกรณกอสราง
ของราน เพราะเพศหญิงซื้อสินคาแบบทีละนิดตามแฟชั่น ทันสมัย สวนเพศชายจะซื้อสินคาแบบจํา นวนมากในครั้ง
เดียว เปนตน สําหรับดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการควรทบทวนกระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอม
เนื่องจากรานจําหนายอุปกรณกอสรางสวนใหญจะเนนการตกแตงหรือการรับรองลูกคาเพศชาย ควรตกแตงดูไม
เนนหนักไปในทางเพศใด เพศหนึ่ง เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมแตกตางกัน
2. ดานสถานภาพการสมรส ผูประกอบการตองหาจุดสมดุล หรือหาจุดที่ลูกคาในแตละกลุมใหความสําคัญ
หรือจะใชกลยุทธทางการตลาดในการเลือกลูกคากลุมเปาหมายที่ชัดเจน โดยการสํารวจตลาดลูกคา และกําหนด
สวนแบงทางการตลาดใหชัดเจนเพื่อวางนโยบาย เชน เนนกลุ มลูกคาที่สมรสแลว การตกแตงหรืออุปกรณกอสราง
จะเนนการใชชีวิตรวมกันในครอบครัว ความอบอุน กระเบื้องลายการตูน การเลือกโครงหลังคาที่ทําใหบานโลงเย็น
สบาย เปนตน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาขอมูลทั้งจังหวัดเพชรบูรณ โดยนําผลที่ไดมาวิ เคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสราง
2. ควรศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ใกลเคียงกัน โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอสราง
3. ในการแจกแบบสอบถาม กลุมตัวอยางควรจะแบงออกเปนสัดสวนเทา ๆ กัน และควรเพิ่มปจจัยดาน
ขอมูลสวนบุคคลหรือพฤติกรรมการใชบริการเพื่อที่จะไดขอมูลที่แมนยํามากยิ่งขึ้น
4. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขารับบริการ ตั้งแตกอนเขารับบริการ และขณะรับบริการ รวมถึง
หลังการไดรับบริการ เพื่อวัดระดั บความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการธุรกิจเสริมสวย เพื่อนํามาปรับปรุง
และเปนการรักษาลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
5. ควรทําการศึกษาทัศนคติของพนักงาน และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานเพื่อประโยชนในการ
วางแผน และปรับปรุงคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับความคิดเห็นของลูกคาใหมากที่สุด
6. ควรมีการศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับ ความสําคัญของการแจงอัตราคาบริการวาประชาชนในพื้นที่มี ความพึง
พอใจตอการแจงราคาโดยวิธีใดมากที่สุด
7. ควรศึกษาเชิงลึกเพิ่มในเรื่องของปจจัยทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกเขารับบริการ เชนการ
ตกแตง สถานที่เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
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ประจักษ พานิชโปรยโสภา
สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ง นี้มี วั ต ถุประสงคเพื่ อ 1) ศึก ษาระดั บ ความคิ ดเห็น ที่ มีต อลั ก ษณะบุ ค ลิกภาพตราสิ น ค า
ของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชา
เขียวพรอมดื่มโออิชิ และ ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคากับสวนประสม
ทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาไดแก แบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก ผูที่เคยบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 385 คน
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 18 – 22 ป
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และวางงาน (นักเรียน นักศึกษา แมบาน เปนตน) ระดับความคิดเห็นที่มีตอ
ลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา ของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาระดับความคิดเห็นที่มีตอลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา แบบจริงใจ แบบผูมีความสามารถ แบบ
นาตื่นเตน แบบโกหรู และ แบบหาวหาญ อยูในระดับปานกลาง ทุกดาน ระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทาง
การตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไป
นอยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม
โออิชิ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานรายการสงเสริมการ
ขายอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : บุคลิกภาพตราสินคา, สวนประสมทางการตลาด, เครื่องดื่มชาเขียว
Abstract
The objectives of this research were to study 1) Study of opinions on brand
personality traits. Of green tea drink ready to drink OISHI 2) Study the level of opinions on
the marketing mix of green tea drink, OISHI and Study on relationship between opinion
level on brand personality and marketing mix of green tea drink with OISHI drink. This
study using quantitative methodology. The instruments used in the study was a
questionnaire. The samples used in the study were used to drink green tea drink OISHI. In
Bangkok, 385 people.
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The study result finds that. The personal factors of the respondents were mostly
male, aged 18-22, undergraduate and unemployed (student, housewife, etc.). Opinion level
on brand personality traits. Of green tea drink ready to drink OISHI, the overall level is
moderate. When considering each aspect, it was found that the level of opinions on the
personality traits of the sincere brand is capable. Exciting, chic, and aggressive style are all
medium. The level of opinion on the marketing mix of green tea drink, OISHI drink, was at
a high level, when considered in descending order, the respondents had opinions toward the
mix. Marketing of green tea drink ready to drink OISHI. Distribution channels Product and
price are at a high level. Promotion is moderate.
Key Word (s) : Brand personality, Marketing mix, Green tea drink

บทนํา
จากการศึกษา “ความตองการหลักที่ผูบริโภคตองการจากน้ําดื่มที่เลือกซื้อในแตละวัน” ของ บริษัท อินเทจ
ประเทศไทย จํากัด พบวา “ชาเขียว” เปนน้ําดื่มประจําตัวของคนไทยทุกวัย ดื่มเพื่อความสดชื่นเทานั้น รองลงมา
เครื่อง “เครื่องดื่มอัดลม” น้ําเปลาอันดับ 3 น้ําผลไมอันดับ 4 กาแฟ อันดับ 5 นม อันดับ6 ฟงกชันแนลดริงก อันดับ
7 นมถั่วเหลือง อันดับ 8 ดังแสดงในภาพที่ 1.1 (Positioning 2558)

ภาพที่ 1 ความตองการหลักที่ผบู ริโภคตองการจากน้าํ ดื่ม
ที่มา: นิตยสาร Positioning (2558) ที่เลือกซื้อในแตละวัน
โดยมูลคาตลดาของชาเขียวพรอมดื่มของประเทศไทยในป พ.ศ. 2557 มีมูลคาการตลาดประมาณ 15,968
ลานบาท ในขณะที่ป พ.ศ. 2558 15,574 ลานบาท ถือวาลดลงรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปกอน ถึงแมวามูลคา
การตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มจะลดลงแตเมื่อพิจารณาปริมาณการขาย พบวากลับมีอัตราการเติบโตใน
ภาพรวมรอยละ 0.7
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โดยเมื่อพิจารณาเปนรายกลุมสินคาพบวา ชาเขียวแบบดั้งเดิมเติบโดติดลบรอยละ 3 ชาพรีเมี่ยมเติบโดติดลบ
รอยละ 3 ชาผสมนมติดลบรอยละ 43 ชาสมุนไพรติดลบรอยละ 5 และชาที่มีสรรพคุณพิเศษติดลบรอยละ 43 ดังนั้น
กลยุทธในป 2559 ของ “โออิชิ” จึงจะหันมาโพกัส “ชากลิ่นผลไม” เปนพิเศษ เนนจับ “กลุมวัยรุน” ซึ่งเปนวัยที่ชอบ
ลองสินคาใหมๆ โดยจะทิ้งเซกเมนตชาผสมนมไปเลย สําหรับแคมเปญชวงซัมเมอรซึ่งถือเปนชวงที่มียอดขายมากที่สุด
ของป “โออิชิ” ตั้งไดงบการตลาดไวที่ 200 ลานบาท โดยตั้งเปาเติบโตเฉพาะชวงเวลานี้ 20% (Marketeer 2559)
ในสวนของบริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) นั้นขยายฐานตลาดชาพรอมดื่มในประเทศไทย ทําใหปจจุบัน
ชาพรอมดื่มมีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตชาพรอมดื่มแบบปราศจากน้ําตาลที่เนนจับกลุมผูรักสุขภาพ
จนถึง ชาพรอมดื่มที่มีรสชาติถูกปากผูบริโภคชาวไทยในวงกวาง นอกจากนี้ ยังขยายฐานลูกคาดวยการเนนจับกลุม
วัยรุนที่ชอบความสดใสแปลกใหม เนนความสดชื่น ดวยการปลอย "ชิวชิว" ชาผลไมผสมวุนมะพราว เพื่อขยายพอรต
สินคาในมือใหมากขึ้น และเปนทางเลือกใหมแกกลุมลูกคาวัยรุน มีอายุ 12-25 ป มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมซ้ําใคร
มองหาประสบการณใหมๆ อยูเสมอ เพื่อทําใหพอรตสินคาของ อิชิตัน ครอบคลุมลูกคาทุกกลุมอยางชัดเจนตั้งแตกลุม
รักสุขภาพ กลุมชื่นชอบรสชาติ และกลุมลูกคาวัยรุนที่ชอบประสบการณแปลกใหม (Positioning 2558)
จากสภาพการแขงขันของสินคาชาเขียวพรอมดื่มที่มูลคาทางการตลาดลดลงแตปริมาณการจําหนายที่
เพิ่มขึ้น สะทอนใหเห็นวาการแขงขันดานราคาของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มเปนไปอยางรุนแรง ดังนั้น การสราง
ความแตกตา งระหวา งตราสิน คา ด วยแนวคิดเกี่ยวกับ บุคลิ กภาพตราสิ น คา ถือเปน เครื่องมื อที่สํ าคัญ ชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร หรือทุกสวนที่เกี่ยวของกับดานการตลาด ทํา ใหตราสินคาอื่นๆหรือคูแขงไมสามารถ
เลียนแบบได ดังนั้น การสรางความแตกตางดานผลิตภัณฑ และ การพัฒนาบุคลิกภาพตราสินคา ผูศึกษาจึงตองการ
ศึกษา บุคลิกภาพตราสินคาที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มกรณีศึกษา ชาเขียว
โออิชิ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาจัดทําแผนการตลาดและออกแบบผลิตภัณณใหสอดคลองกับบุคลิกภาพของตราสินคา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา ของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นที่มีต อบุคลิกภาพตราสินคากับ ส วนประสมทาง
การตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพตราสินคากับระดับความคิดเห็นที่มีตอสวน
ประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
บุคลิกภาพตราสินคา
1. แบบจริงใจ
2. แบบนาตื่นเตน
3. แบบผูมีความสามารถ
4. แบบโกหรู
5. แบบหาวหาญ

สวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่ม
ชาเขียวพรอมดื่ม
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานรายการสงเสริการขาย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ที่มา: แนวคิดบุคลิกภาพของตราสินคา (Aaker. 1997) และ แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Kotler 1997)
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เคยบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ ในเขตกรุงเทพฯ กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการ ดวยสูตรสําเร็จตามแนวคิดของ W.G. Cochranโดยกําหนดระดับคาความเชื่อมัน
รอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549,74) จํานวน 385 คน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยการโดยวิธีสุมแบบงาย

สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
เพศของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 227 คนคิดเปนรอยละ 56.75 และเปน
เพศหญิงจํานวน 173 คนคิดเปนรอยละ 43.25 ตามลําดับ
อายุของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีอายุ 18 – 22 ปจํานวน 263 คนคิดเปนรอยละ 65.75
รองลงมามีอายุ 23 - 30 ปจํานวน 77 คนคิดเปนรอยละ 19.25 ถัดมามีอายุ 31 ปขึ้นไป จํานวน 39 คนคิดเปนรอย
ละ 9.75 และมีอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 21 คนคิดเปนรอยละ 5.25 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 311 คน
คิดเปนรอยละ 77.75 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ 16.25 และ
สําเร็จการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ
อาชีพของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญ วางงาน (นักเรียน นักศึกษา แมบาน เปนตน)จํานวน 300
คนคิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมาประกอบอาชีพรับจางและพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ
10.50 ถัดมาประกอบอาชี พ ธุรกิจสวนตัวหรือคาขายจํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 8.50 และรับ ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจจํานวน 24 คนคิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญ มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือนจํานวน
244 คนคิดเปนรอยละ 61.00 และมีรายไดอยูระหวา 15,001 – 30,000 บาทตอเดือนจํานวน 156 คนคิดเปนรอย
ละ 39.00 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีตอลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา ของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ระดับความคิด เห็นที่มีตอลักษณะบุคลิกภาพตราสินคา ของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิโดยภาพ
รวมอยูใ นระดับ ปานกลาง โดยมี คา เฉลี่ย เท า กับ 3.20 เมื่ อพิ จ ารณาเป นรายด านจากมากไปนอ ยได แก ด า น
บุคลิกภาพตราสินคาแบบจริงใจความคิดเห็น อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 รองลงมาดา น
บุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 ดาน
บุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 ดานบุคลิกภาพ
ตราสินคาแบบโกหรูความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ3.25 และดานบุคลิกภาพตราสินคา
แบบหาวหาญความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ตามลําดับ
สวนที่ 3 ระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิโดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไปนอยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิมากที่สุดไดแก ดานชองทางการ
จัดจําหนายระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 รองลงมาดานผลิตภัณฑระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 ดานราคาระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 3.46 และดานรายการสงเสริมการขายระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24
ตามลําดับ
สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคากับสวนประสมทางการตลาด
ของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ความสั ม พั น ธ ระหว า งระดั บ ความคิด เห็ น ที่ มี ต อบุ ค ลิ กภาพตราสิ น ค า แบบจริง ใจกับ ส ว นประสมทาง
การตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ พบวา สวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ดานชองทางการจัดจําหนาย และภาพรวม สามารถทํานายบุคลิกภาพตราสินคาแบบจริงใจ ไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง สามารถทํานายระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาแบบจริงใจ ไดรอยละ 44.1 โดย
สามารถเขียนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้
บุคลิกภาพตราสินคาแบบจริงใจ = 0.840 – 0.332 (ดานชองทางการจัดจําหนาย) + 1.061 (ภาพรวม)
เขียนสมการพยากรณในรูปแบบสมการมาตรฐานไดดังตอไปนี้
Zบุคลิกภาพตราสินคาแบบจริงใจ = – 0.332 (Zดานชองทางการจัดจําหนาย) + 0.910 (Zภาพรวม)
ความสั มพั นธ ระหว างระดั บความคิดเห็นที่มี ต อบุ คลิกภาพตราสิ นคา แบบนาตื่ นเตนกับส วนประสมทาง
การตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ พบวา สวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ดานผลิตภัณฑ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรดังกลาวสามารถทํานายระดับความคิดเห็นที่มีตอ
บุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตน ไดรอยละ 31.4 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้
บุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตน = 1.054 – 0.244 (ดานผลิตภัณฑ)
เขียนสมการพยากรณในรูปแบบสมการมาตรฐานไดดังตอไปนี้
Zบุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตน = 0.232 (Zดานผลิตภัณฑ)
ความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถกับสวนประสม
ทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ พบวา สวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม
โออิชิ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ภาพรวม ไดอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัว
แปรดังกลาวสามารถทํานายระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถ ไดรอยละ 47.4
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้
บุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถ = 1.164 + 0.246 ( ดานผลิตภัณฑ) – 0.348 (ดานชองทางการจัดจําหนาย)
+ 0.621(ภาพรวม)
เขียนสมการพยากรณในรูปแบบสมการมาตรฐานไดดังตอไปนี้
Zบุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถ = 0.247 (Zดานผลิตภัณฑ) – 0.354 (Zดานชองทางการจัดจําหนาย) +
0.542 (Zภาพรวม)
ความสั ม พั น ธ ระหว า งระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค า แบบโก หรู กับ ส ว นประสมทาง
การตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ พบวา สวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานรายการสงเสริมการขาย ภาพรวม ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัว
แปรดังกลาวสามารถทํานายระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคา แบบโกหรูไดรอยละ 43.3 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้
บุคลิกภาพตราสินคาแบบโกหรู = 0.657 - 0.769 (ดานชองทางการจัดจําหนาย) – 0.244 (ดานชองทางการจัดจําหนาย) +
1.808 (ภาพรวม)
เขียนสมการพยากรณในรูปแบบสมการมาตรฐานไดดังตอไปนี้
Zบุคลิกภาพตราสินค าแบบโกหรู = -0.622 (Zดานช องทางการจั ดจําหนาย ) – 0.249 (Zดานรายการสงเสริมการขาย ) + 1.254
(Zภาพรวม)
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ความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นที่มีตอภาพรวมกับสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียว
พรอมดื่มโออิชิ พบวา สวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนายและ ภาพรวม ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรดังกลาวสามารถทํานายระดับ
ความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาภาพรวมไดรอยละ 60.3 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณในรูปแบบ
คะแนนดิบไดดังนี้
บุคลิกภาพตราสินคาภาพรวม = 0.787 + 0.184 (ดานผลิตภัณฑ) – 0.438 (ดานชองทางการจัดจําหนาย) + 0.983
(ภาพรวม)
เขียนสมการพยากรณในรูปแบบสมการมาตรฐานไดดังตอไปนี้
Zบุคลิกภาพตราสินคาภาพรวม = 0.194 (Zดานผลิตภัณฑ) – 0.438 (Zดานชองทางการจัดจําหนาย) + 0.901 (Zภาพรวม)

อภิปรายผล
ความคิดเห็น ที่มี ตอบุคลิกภาพตราสิ นคาแบบจริงใจของเครื่องดื่ม ชาเขียวพรอมดื่ มโออิชิ ข อที่ผู ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแก ทานรูสึกวาตราสินคาชาเขียวโออิชิที่มีความซื่อสัตยตอลูกคามี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับของบุคลิกภาพตราสินคาที่ของ Aaker (1997)
ระบุวากลุมบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ประกอบดวย ลักษณะแบบซื่อสัตย (Honest) ความคิดเห็นที่มีตอ
บุคลิกภาพตราสินคาแบบนาตื่นเตน ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแก ทานรูสึกวาตรา
สินคาชาเขียวโออิชิสื่อถึงความกลาทาทาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับของบุคลิกภาพตราสินคาที่ของ Aaker
(1997) ระบุวากลุมบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity) ประกอบดวยลักษณะแบบมีความกลาหาญทาทาย (Daring)
ความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาแบบผูมีความสามารถ ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุ ด ได แ ก ท า นรูสึ กว า ตราสิ น ค า ชาเขีย วโออิชิ แ สดงถึง ความน า เชื่ อถือ ซึ่ ง สอดคล อ งกับ แนวคิ ดเกี่ย วกับ ของ
บุคลิกภาพตราสินคาที่ของ Aaker (1997) ระบุวากลุมบุคลิกภาพแบบผูมีความสามารถประกอบดวย ลักษณะแบบ
นาเชื่อถือ (Reliable) ความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาแบบโกหรู ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดไดแก ชาเขียวโออิชิที่ทานดื่มทําใหทานดูดีกวาเครื่องดื่มชนิดอื่นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับของ
บุคลิกภาพตราสินคาที่ของ Aaker (1997) ระบุวากลุมบุคลิกภาพแบบโก หรู ประกอบดวยกลุมบุคลิกภาพแบบ
ลักษณะแบบมีระดับ (Upper class) และ ความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาแบบหาวหาญ ขอที่ผูตอบ
แบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิด เห็น มากที่ สุ ด ได แกท า นรูสึ กว า ตราสิ น คา ชาเขีย วโออิชิ สื่ อถึง ความกล า หาญซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับของบุ คลิกภาพตราสินคาที่ของ Aaker (1997) ระบุวากลุมบุคลิกภาพแบบหาวหาญ
ประกอบดวยกลุมบุคลิกภาพแบบหาวหาญ (Ruggedness)
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ ดานผลิตภัณฑใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแก เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมี
รสชาติถูกปากมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นิมิตร ไชยวงค (2559) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดและภาพลักษณตราสินคาที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
รถยนตกระบะของผูบริโภคจังหวัดลําปาง พบวา ) ผูบริโภคใหความสําคัญกับ คุณภาพของผลิตภัณฑ ที่เปนเชนนี้
เนื่องจาก สินคางเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่ม เปนสินคาอุปโภคซื้อเพื่อรับประทาน ทําใหผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับ รสชาติถูกปากเปนหลัก
ระดับ ความคิดเห็นที่ มีต อสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขีย วพรอมดื่มโออิชิด านราคาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ภาณุวัฒน ยามะเพวัน และ ภูรี เบ็ญจโศภิษฐ (2556) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเอสโคล า โดยผลการศึกษา
พบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคในดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผลิตภัณฑเอสโคลา ผูบริโภคมีระดับ
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ความพึงพอใจในดานสวนผสมทางการตลาดดานราคาอยูในระดับมาก ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
มากที่สุดไดแก เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมีร าคาที่เหมาะสมกับปริมาณมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งผล
การศึกษาที่ไดสอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด ของ Kotler Philip and Gary Armstrong (1996)
ที่ระบุวา ราคา (Price) เปนเครื่องกําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและบริการตางๆ การซื้อขายจะ
สําเร็จเมื่อผูซื้อเต็มใจจะจายในราคาหนึ่ง และผูขายพอใจที่จะขายในราคาเดียวกันนั้น สะทอนใหเห็นวา ผูตอบ
แบบสอบถามมองเห็นวา ราคาที่ตอบแบบสอบถามจายเพื่อซื้อเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมีความเหมาะสมกับปริมาณที่
ผูตอบแบบสอบถามไดรับ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ ดานชองทางการ
จัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแก เครื่องดื่มชา
เขีย วโออิชิส ามารซื้ อได งา ยและมีจํ าหนายทั่วไปมี ระดั บความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่ง สอดคล องกับแนวคิ ด
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) ที่ระบุวา สถานที่ตั้งของรานสอดคลอง
กับกลุมลูกคาเปาหมาย มีรูปแบบพฤติกรรมของการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภคเปนอยางไร เราควรจําหนายที่ใด
ณ จุ ด ใดจึ ง จะให ผู บ ริ โ ภคได รั บ ความสะดวกสบายอย า งเต็ ม ที่ ใ นด า นการเดิ น ทางคมนาคมที่ ส ะดวกและ
สภาพแวดลอมที่ดีและประโยชนอื่นและสามารถพบเห็นและซื้อได สถานที่จําหนายครอบคลุมพื้นที่เปาหมายซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2544) ที่ระบุวาระดับความคิดเห็น
ที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิดานรายการสงเสริมการขายในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแก เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมีการจัดทํารายการ
สงเสริมการขายอยางตอเนื่องมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2544) ที่ระบุวาการสงเสริมการตลาดสามารถกออิทธิพลตอ ผูบริโภค
ไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคากับสวนประสมทาง
การตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิพบวา บุคลิกภาพตราสินคาแบบจริงใจมีความสัมพันธกับความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดมากกวา บุคลิกภาพแบบอื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว ขัดแยงกับการศึกษาของ สรวง
กนก จันทราสูงเนิน (2554) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูบุคลิกภาพตราสินคาพิซซาฮัทของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางรับรูวามีบุคลิกภาพแบบผูมีความสามารถมากที่สุด ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก
ลักษณธของสินคาในการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากการศึกษาของ สรวงกนก จันทราสูงเนิน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการศึกษาพบวาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอบุคลิกภาพตราสินคาของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ตราสินคาแบบจริงใจ ดังนั้น ผูบริหารควรทําวางแผนการตลาดในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับตราสินคาโดย
เนนใหสะทอนถึง ความซื่อสัตยตอลูกคา และสะทอนใหเห็นถึงคุณประโยชน ของสินคา เพื่อใหสื่อถึงบุคลิกภาพตรา
สินคาแบบจริงใจ
2. จากผลการศึกษาพบวาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑพบวา
ขอที่ผู ต อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิด เห็น มากที่ สุด ไดแก เครื่องดื่ ม ชาเขีย วโออิ ชิ มี รสชาติ ถูกปาก จากผล
การศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวา กอนการออกสินคา ชาเขียวพรอมดื่มรสชาติใหม ๆ ควรมีการทดสอบสินคา
กอนออกสูตลาดเพื่อให มีสรชาติ ถูกปากผูบริโภค
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3. จากผลการศึกษาพบวาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาพบว า ขอ
ที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแกเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ จาก
ผลการศึกษาดังกลาว ผูบริหารควรมารออกแบบขนาดบรรจุภัณฑและราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ตองการในการบริโภคที่ หลากหลายในโอกาสตาง ๆ
4. จากผลการศึกษาพบวาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนายขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแก เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิสามารถซื้อไดงายและมี
จําหนายทั่วไป จากผลการศึกษาดังกลาวผูบริหารควรมีการจัดตั้งหนวยงานในการจัดจําหนายในลักษณะซื้อขายเงิน
สด เพื่อใหสามารถกระจายสินคาใหไปถึงรานคตาง ๆ อยางทั่วถึง
5. จากผลการศึกษาพบวาเกี่ยวกับระดมความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดดานรายการสงเสริม
การขายขอที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดไดแกเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมีการจัดรายการสงเสริม
การขายอยางตอเนื่อง จากผลการศึกษาดังกลาวผูบริหารควรมีการจัดกิ จกรรมสงเสริมการขายตามเทศกาลตาง ๆ
อยางตอเนื่องเพื่อเปนการกระตุนการซื้อสินคาของผูบริโภค
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการรับรู และทัศนะคติของ
ผูบริโภคที่มี ตอสื่อโฆษณา ของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ ที่สงผลตอผูบริโภค ที่สงผลตการตัดสินใจซื้ อ
เครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ
3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริโภค กับความคิดที่
มีตอสวนประสมทางการตลาด ของเครื่องดื่มชาเชียวพรอมดื่มโออิชิ
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ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคก รที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท
เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด
SATISFACTION WITH EFFECTIVE COMMUNICATION WITHIN THE
ORGANIZATION. IN THE COMMUNICATION OF CHAVADEE STARCH (2004) LTD.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ประไพทิพย ดานณรงค
สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท เชาวนดี สตารช
(2004) จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานที่ทํางานในบริษัทตอระบบการสื่อสาร
ภายในองคกร โดยประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในบริษัท ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 280 คน และใชสูตรการ
หาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 164.705 คน และ
สํารองแบบสอบถามจะเกิดความคลาดเคลื่อนไมสมบูรณไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 200 คน เครื่องมือใชรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก Independent Sample t – test และการทดสอบความ
แตกตาง ระหวา งคา เฉลี่ ยของกลุ มตัว อยา ง มากกวา 2 กลุม โดยใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดีย ว
(One – way Analysis of Variance)
ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.00 อายุอยูในชวง 31-40 ป
รอยละ 32.00 สถานภาพสมรส รอยละ 44.50 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 52.50 ระดับเงินเดือนนอย
กวาหรือเทากับ 10,000 บาท รอยละ 60.00 ระยะเวลาในการทํางานไมเกิน 3 ป รอยละ 43.50 ตําแหนงในระดับ
พนักงาน รอยละ 53.00 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
โดยขอที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบแนวนอน) ชอง
ทางการติดตอสื่อสารที่ทานใชกับผูบังคับบัญชา (แบบลางสูบน) ชองทางการติดตอสื่อสารที่ผูบังคับบัญชาใชกับทาน
(แบบบนสูลาง) และชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบทแยงมุม) เรียงลงมาตามลําดับ
ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชคาสถิติ T-test และ ANOVA พบวาคุณลักษณะดานเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การสื่อสาร, พนักงานในองคกร
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Abstract
Satisfaction with effective communication within the organization. Chavadee Starch
(2004) Co., Ltd. aims to study the level of satisfaction of employees working in the
company on the communication system within the organization. The population used in this
study was the employees in the company. The total sample size is 280. The Taro Yamane
(Taro Yamane) The sample size was 200. The instrument used for data collection was a
questionnaire. The data were analyzed by using independent sample t-test and differential
testing. Between the mean of the two groups, One-way Analysis of Variance
The results showed that the respondents The majority of them are male 57.00, aged
between 31-40 years old, 32.00% marital status, 44.50%, 52.50% undergraduate degree,
less than or equal to 10,000 baht, 60.00% No more than 3 years, 43.50% of employees at
53.00%, mean and standard deviation. The satisfaction was at a high level. The most
satisfying thing is the communication channel between you and your colleagues
(horizontal). Communication channels you use with supervisors. (Bottom to top)
communication channels that supervisors use with you. (Top to bottom) and
communication between you and colleagues (diagonally). Variance test results T-test and
ANOVA were used to determine the characteristics of sex, age, status, education level.
Salary level Different working hours There are different opinions.
Keywords : Satisfaction, communication, employees in the organization.

บทนํา
ในป จจุ บันยุ คสั งคมแหงขาวสารหรือสัง คมสารสนเทศ (Information Society) ความกาวหนา ทาง
เทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร ทําใหมนุษยสามารถสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็วปราศจากพรหมแดนการติดตอสื่อสาร
ไดกาวเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตมนุษยในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานภายในองคกรตางๆ ของสังคม
ทั้งองคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชนตางตองอาศัยการติดตอสื่อสารทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะการติดตอสื่อสารจะเปนวิธี
เดียวที่ใชสําหรับสั่งงานตางๆ ใหแกสมาชิกภายในองคกรไมวาจะเปนการมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงงาน การ
ชี้แจง ผูใตบังคับบัญชาและการประสานงานในกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ตลอดจนการรายงานความคืบหนาหรือ
การสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับงานของผูบังคับบัญชาของตน
การดําเนินงานขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่ยุงยากซับซอนของทุกวันนี้ การสื่อสารถือ ไดวายังมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่ง สําหรับการถายโอนและทําความเขาใจในความหมาย (Transfer and Understanding of
Meaning) ของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยทุกๆ ระดับ เนื่องจากบุคลากรเปน องคประกอบสําคัญประการหนึ่ง
ทั้งนี้เพราะองคการหนึ่งๆ จะบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานไดนั้น จะตองอาศัยความรวมมือและรวมใจของ
บุคลากรภายในองคการนั้นๆ โดยมีการสื่อสารเป นแกนกลางเชื่อมตอระหวางผูสงสาร (ผูสั่งการ) และ ผูรับสาร
(ผูรับคําสั่ง) หรือ จะเปนการติดตอสื่อสาร ในระดับเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสื่อสารภายในองคการ
จะประสบความสําเร็จตอเมื่อมีการสงตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจอยางถูกตอง อยา งไรก็ตามการสื่อสาร
ภายในองคการ สามารถกระทําไดหลากหลายรูปแบบและไมวาจะเลือกรูปแบบใดก็ตามก็จะตองคํานึงถึงความ
รวดเร็ว แมนยําความจําเปนเรงดวนของผูสงสารหรือเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจของบุคลากร ในองคการเปน
สําคัญ
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แมวาการสื่อสารภายในองคกรจะมีความสําคัญและชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ก็ตาม แตใน
หลายๆ องคกรก็ยังคงประสบปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากไมไดมี
การศึกษาในรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับองคกร จึงทําใหการสื่อสารไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั่นเอง
จะเห็ น ได ว า การติ ด ต อ สื่ อสารและรูป แบบในการติ ด ต อสื่ อ สาร สามารถนํ า มาพิ จ ารณา ในส ว น ของ
ประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการได เนื่องจากบุคลากรในองคการจะปฏิบัติงาน สนองตอบ
เปาหมายขององคการไดดีหรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในขอดีและข อเสียรวมถึง การเลือกใช
วิธีการสื่อสารของในแตละรูปแบบ ซึ่งอาจจะกลาวไดวาในการสื่อสารเปนเครื่องมือ สําคัญประการหนึ่งของทุก
องคการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของ
บริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร
ของบริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด
3. เพื่ อใช เป น แนวทาง ในการพั ฒ นาคุณ ภาพความพึ ง พอใจตอรูป แบบการสื่ อสารภายในองค กรที่ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารของบริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด ใหบริการสูมาตรฐานสากล

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของ
บริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบของระบบ
การสื่อสารภายในองคกร โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ระดับเงินเดือน
- ระยะเวลาในการทํางาน
- ตําแหนงในงาน

ความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสาร
- การติดตอสื่อสารแบบบนสูลา ง
- การติดตอสื่อสารแบบลางสูบน
- การติดตอสื่อสารแบบแนวนอน
- การติดตอสื่อสารแบบขามสาย
นิภา แกวศรีงาม
(อางถึงในวรรนภา รักไทย, 2550)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัย ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท
เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึ งพอใจของพนักงานที่ทํางานใน
บริษัทตอระบบการสื่อสารภายในองคกร
1. กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมประชากรคือพนักงานในบริษัท โดยแบงเปนระดับ คือ ระดับผูจัดการแผนก
ระดับหัวหนาแผนก ระดับหัวหนางานและระดับพนักงาน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 280 คน และใชสูตรหาขนาดกลุม
ตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 200 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน
ระยะเวลาในการทํางานและตําแหนงในงาน
สวนที่ 2 การสอบถาม ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถานการณในงาน ซึ่งประกอบดวย ในคําถาม
ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ในรูปแบบการสื่อสาร การติดตอสื่อสาร แบบบนสูลาง การติดตอสื่อสารแบบลางสูบน การ
ติดตอสื่อสารแบบแนวนอน การติดตอสื่อสารแบบขามสาย
สวนที่ 3 การตอบถาม แบบปลายเปดที่เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดสามารถจะแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. ขั้นตอนการสรา งเครื่องมื อ ในการวิ จัย ครั้ง นี้ ผู วิจั ย ไดส รางเครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บ รวบรวมเป น
แบบสอบถาม โดยมีวิธีการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดประสานหนวยงานเพื่อขอความรวมมือแจกแบบสอบถาม จากนั้นนํา
แบบสอบถามที่รับคืนมาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
5. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS) เขามาชวยในการ คํานวณ
และวิเคราะห โดยกําหนดการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหการแจกแจงความถี่(Frequency) และ
คิดคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารยุคใหมที่สงผลตอประสิทธิภาพของ
การบริหาร วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิง
อนุมาน คือ การทดสอบในความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent
Sample t – test และ การทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis ofVariance)

ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น คุ ณ ภาพของความพึ ง พอใจต อ รู ป แบบการสื่ อ สารภายในองค ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 114
คน คิดเปนรอยละ 57.00 อายุอยูในชวง 31-40 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.00 สถานภาพสมรส จํานวน
89 คน คิดเปนรอยละ 44.50 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ระดับ
เงินเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 60.00 ระยะเวลาในการทํางานไมเกิน
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3 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.50 ตําแหนงในระดับพนักงาน จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 53.00 เรียง
ลงมาตามลําดับ
2. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมิน คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของความพึง
พอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด
ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในภาพรวม พบวามีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน
(แบบแนวนอน) มีคาเฉลี่ย 4.65 รองลงมา คือ ชองทางการติดตอสื่อสารที่ทานใชกับผูบังคับบัญชา (แบบลางสูบน)
มีคาเฉลี่ย 4.41 รองลงมา คือ ชองทางการติดตอสื่อสารที่ผูบังคับบัญชาใชกับทาน (แบบบนสูลาง) มีคาเฉลี่ย 4.19
และชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบทแยงมุม) มีคา เฉลี่ย 3.88 เรียงลงมาตามลําดับ
3. ขอมูล เกี่ยวกับ การเปรียบเทีย บความแตกตา ง โดยสถิติ ที่นํ ามาใชในการเปรียบเที ยบนั้น ไดแก
Independent Sample t–test และ การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2
กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) พบวา เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน ตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีระดับความพึง
พอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ที่แตกตางกัน

อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น คุ ณ ภาพของความพึ ง พอใจต อ รู ป แบบการสื่ อ สารภายในองค ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ดานขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน
114 คน คิดเปนรอยละ 57.00 มีอายุอยูในชวง 31-40 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.00 มีสถานภาพสมรส
จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 44.50 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.50 มี
ระดับเงินเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีระยะเวลาในการทํางาน
ไมเกิน 3 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.50 มี ตําแหนงในระดับ พนักงาน จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ
53.00 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาติชาย ทองสวัสดิ์ (2553:บทคัดยอ) การศึกษารูปแบบการสื่อสารภายใน
องคกรกับการรับรูขอมูลขาวสารของพนักงานบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายและมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินคุณภาพของความพึงพอใจตอ
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร ผลจากการศึกษาพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัย
ของปรียพรรณ วรรธนะวาสิน (2550:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตอ
การสื่อสารภายในองคกร ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรกลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอนมากที่สุด รองลงมา คือ แบบลางสูบน แบบบนสูลางและแบบขามสาย
3. ขอมูลเกี่ยวกับความแตกตางของการประเมินคุณภาพของความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายใน
องคกร โดยสถิติที่นํามาใชในการเปรียบเทียบนั้นไดแก Independent Sample t–test และ การทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One – way Analysis of Variance) จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ระยะเวลา
ในการทํางาน ตําแหนงงาน พบวาในลักษณะทางประชากร ที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอรูปแบบการ
สื่อสารภายในองคกร ที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอนก รัตนงาม. (2553) รูปแบบการสื่อสารภายใน
องคกรของบริษัท ไทยเบฟเวอรเรจมารเก็ตติ้ง กรณีศึกษา เขตการขายที่ 6.ผลการวิจัยพบวาการศึกษาลักษณะ
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ประชากรในพนักงานที่มีเพศ การศึกษา ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการรับรูในรูปแบบการสื่อสารที่ไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของชญานิษฐ สุขเกษม. (2551:บทคัดยอ) สัมฤทธิ์ผลของ
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรของบริษัท เบนพับ ลิซซิ่ง จํากัด. ผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่มีอายุ ตําแหนงงาน
และการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหตีความสารแตกตางกันและเกิดความเขาใจตางกัน แนวทางในการแกไขปญหา
การศึกษาภายในองคกร คือ เพิ่มการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการใหมากขึ้น เพิ่มเทคโนโลยีในการสื่อสารและ
ปฏิบัติงานใหทันสมัยมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของมนัสวรรณ จิตรเกษมสุข. (2553) การสื่อสารในองคการที่
มีผลตอความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน:ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของบริษัท โซนี่ ตีไวซเทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด. ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานรายไดและสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีความสําเร็จใน
การทํางานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของวัลยลิกา ปญจมะวัต
(2550) ความพึงพอใจของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตอการสื่อสารในองคกร ผลการศึกษาพบวา
พนักงานที่มีภูมิหลังประชากรที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ผลการวิจัยเป นไปตาม
สมมติฐานบางสวน โดยพบวาอายุในการทํางานที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากการไดศึกษาในเรื่องการประเมินคุณภาพของความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารของบริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด ผลการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการประเมินคุณภาพของความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ ในการ
สื่อสารของบริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด ในภาพรวม คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดงรายละเอียดได ดังนี้
1. ในภาพรวม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ชองทางการ
ติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบแนวนอน) มีคาเฉลี่ย 4.65 คือ การสื่อสารในระหวางเดียวกันหรือ
เทากัน เนื่องจากมีความใกลเคียงกันในรูปของตําแหนง อํานาจหนาที่ และสิทธิในการสั่งการหรือรับการสั่งการมี
ใกลเคียงกัน จึงมีความงายและสะดวกในการสื่อสารกันมากกวารูปแบบอื่นๆ ถือเปนสิ่งดี แตองคกรควรปรับทัศนคติ
ในการสื่อสารในดานอื่นๆ ใหดีขึ้นดวย
2. ในภาพรวม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจนอยสุด คือ ชองทางการ
ติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบทแยงมุม) มีคาเฉลี่ย 3.88 คือ การสื่อสารขามสายงาน การสื่อสาร
ขามหนวยงานหรือขามลําดับ การสื่อสารในรูปแบบนี้ มักจะสื่อสารกันในเรื่อ งอื่นๆ ที่ไมใชเรื่องงาน อาจเป นเรื่อง
สวนนตัวที่มีมาจากความสนิทสนมสวนตัว หรือถาเปนเรื่องงาน อาจมีการติฉินนินทากันมากกวาการสื่อสารในดาน
การพัฒนา อนาคตอาจนําไปสูความขัดแยงของพนักงานในองคกรได ซึ่งถือวาไมเปนการดีสําหรับองคกร เปนปญหา
ที่ตองเรงทําการแกไข โดยองคกรควรอาจมีการจัดกิจกรรมสานสัมพัน ธกัน เชน งานกีฬา งานปใหม เป นตน เพื่อ
เปนสรางความสัมพันธที่ดีใหกับพนักงานในองคกร
3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารที่ผูบังคับบัญชาใชกับทาน (แบบบนสูลาง) พบวามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มาก โดยขอที่มี ความพึง พอใจสูง สุด คือ ผูบั ง คับ บัญชาของท า น ไดแจง ขาวสารที่ เกี่ยวกับนโยบายและ
เปาหมายขององคกรใหทานทราบเสมอ มีคาเฉลี่ย 4.42 คือ หัวหนางานในแตละระดับ ไดสื่อสารเกี่ยวกับเปาหมาย
ขององคกรใหพนักงานไดเขาใจ วาองคกรตองการอะไร มีเปาหมายอยางไร โดยพนักงานทุกคนจะมีการทํางานและ
พัฒนางานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเปนการดีสําหรับองคกรที่พนักงานทุกคนทราบและพยายามมุงไปสูเปาหมาย
ที่กําหนด แตเมื่อพนักงานดี มีความรักและทุมเทใหกับองคกร องคกรควรสรางขวัญและกําลังใจหรือรางวัลตอบ
แทน เพื่อเปนการรักษาคนดีไวกับองคกรใหไดนานที่สุด
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4. ดานชองทางการติดตอสื่อสารที่ผูบังคับบัญชาใชกับทาน (แบบบนสูลาง) พบวามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจนอยสุด คือ ติชม การทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.03 และผูบังคับบัญชาของทาน จัด
ประชุมหรือพูดคุยกับพนักงานในหนวยงานของทานอยู มีคาเฉลี่ย 3.99 คือ พนักงานมีความรูวาตนเองทํางาน
เหมือนหุนยนต ไมมีโอกาสไดพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับงานของตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจเกิดปญหาที่
ผูบริหารไมสามารถคาดการณไดหรือวิธีการแกปญหาเดิมๆ ซึ่งอาจยังไมดีพอ ซึ่งพนักงานอาจมีควา มคิดเห็นที่
แตกตางหรือขอเสนอที่ดีกวา แตไมมีโอกาสไดพูดหรือนําเสนอ จึงทําใหพนักงานมีความรูสึกไมมีความสําคัญในงาน
และอาจทอแทและหมดกําลังใจในการทํางานและพัฒนางานใหดีขึ้น ปญหานี้สําคัญมากองคกรควรใหหัวหนางาน
สังเกตพฤติกรรมและความสามารถของพนักงานของตนและพยายามเขาพูดคุย สรางขวัญและกําลังใจในงาน สราง
ความผูกพันธและรักองคกร เมื่อทําดีควรไดรับคําชื่นชมหรือมีรางวัลตอบแทน พนักงานจะมีความสุขและกําลังใจใน
การทํางาน พรอมที่จะพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
5. ดานชองทางการติดตอสื่อสารที่ทานใชกับผูบังคับบัญชา (แบบลางสู บน) พบวามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานมีอิสระและสามารถ แลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
เกี่ยวกับการทํางานตอผูบังคับบัญชาไดทุกเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.63 คือ หัวหนางานไดสรางความเปนกันเองและความ
สนิทสนมกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดกลาที่พูดหรือแสดงความคิดเห็นตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆ
ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี เมื่อพนักงานกลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น หัวหนางานก็จะไดขอมูลในดานตางๆ ที่ตนเองอาจ
มองไปไมลึกหรืออาจไดความรูใหมๆ เกี่ยวกับการทํางาน ขอเสนอบางอยางอาจตองทดลองทํา ซึ่งถือเป นการ
รวมกันพัฒนางานของตนเองใหดียิ่งขึ้น เมื่องานดีมีการพัฒนาองคกรก็ถือวาไดพัฒนาขึ้นตามไปดวย
6. ดานชองทางการติดตอสื่อสารที่ทานใชกับผูบังคับบัญชา (แบบลางสูบน) พบวามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจนอยสุด คือ ในหนวยงานของทาน มีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หาขอยุติหรือแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นบอยๆ มีคาเฉลี่ย 4.09 คือ ในการประชุมมีการพูดถึงการแกปญหานอย
หรือมีการสรุปวิธีการแกไขปญหาแบบเดิมๆ หรือสรุปโดยผูบริหารเอง ซึ่งอาจเปนขอสรุ ปที่ใชไดผลในครั้งกอนๆ จึง
นําวิธีดังกลาวมาแกไข แตหากองคกรไดสอบถามจากผูปฏิบัติงานจริงหรือใหโอกาสพนักงานที่ทําหนาที่ไดเสนอ
ความคิดเห็นในมุมมองของพนักงานผูปฏิบัติงาน อาจทราบถึงปญหาหรือผิดพลาดจริงที่เกิดขึ้น และอาจทําใหทราบ
ถึงวิธีการแกไขปญหาที่ถูกจุ ด หัวหนางานอาจมองเห็นชองทางหรือวิธีการที่ดีกวาในการแกไขปญหา ถือเป นการ
รวมกันพัฒนางาน พนักงานก็ไดมีโอกาสและไดมีความรูสึกวาตนเองก็สําคัญ
7. ดานชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบแนวนอน) มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานสามารถพูดคุยกับเพื่อนรวมงานไดทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว มี
คาเฉลี่ย 4.71 คือ พนักงานมีความรูสึกวาสามารถพูดคุยไดกับพนักงานคนอื่นๆ พนักงานแตละคนมีความสนิทสนม
กันมากจนอาจถึงขั้นพูดคุยหรือปรึกษาปญหาชีวิต เรื่องสวนตัวได เมื่อพนักงานในองคกรรูสึกไดเชนนี้ ถือเปนการดี
สําหรับองคกร เมื่อพนักงานรูสึกปลอดภัย ไดทํางานในที่ปลอดภัย ไมมีศัตรู มีแตเพื่อนที่เปนมิตร จะมีความรูสึกมี
ความสุขที่ไดทํางาน เมื่อพนักงานมีความสุขในการทํางาน งานก็จะออกมาดี มีการพูดคุยเพื่อรวมกันพั ฒนางานและ
ที่สําคัญจะมีความรักและผูกพันธตอองคกร สิ่งเหลานี้ จะชวยลดปญหาการขาดงานและออกจากงานของคนงานได
องคกรควรรักษามาตรฐานและสรางแรงจูงใจหรือขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
8. ดานชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบแนวนอน) มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีความพึงพอใจนอยสุด เมื่อมีโอกาสทานจะรวมสังสรรคกับเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เชน
เลนกีฬา รวมรับประทานอาหาร เปนตน มีคาเฉลี่ย 4.59 คือ เนื่องดวยเปนองคกรขนาดที่ไมใหญมาก มีพนักงานใน
องคกรจํานวนไมมาก ความรูจักสนิทสนมคุนเคยกันระหวางพนักงานก็มีไดดวยลักษณะของงานอยูแลว ผูบริหาร
องคกรจึงไมไดเห็นความสําคัญในดานนี้เทาที่ควร อีกอยางพนักงานสวนใหญก็เปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ จึง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



มีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนทุนเดิมอยูแลว จึงมองขามในเรื่ องนี้ไป แตองคกรก็ลืมไปวาผูบริหาร หัวหนางาน ที่
อยูในระดับสูงขึ้นไป สวนใหญไมใชบุคคลในพื้นที่และยังมีชองวางระหวางความสัมพันธนดี้ วย ฉะนั้น ในทุกๆ องคกร
จึงไมควรมองขามและควรตระหนักใหความสําคัญเรื่องนี้ อยางนอยจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคในวั นปใหมหรือจัด
ใหมีกีฬาภายในองคกร เพื่อชวยกระชับความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกรใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ
9. ดานชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบทแยงมุม) มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง โดยขอที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงทานตองประสานงานกับเพื่อน
รวมงานที่อยูในหนวยงานอื่นๆ เสมอ มีคาเฉลี่ย 4.14 คือ ในการปฏิบัติงานขององคกรนี้ แตละฝายจะไมสามารถ
ทํางานสําเร็จลุลวงตั้งแตตนจนจบไดดวยงานฝายเดียว ทุกฝายจะตองรวมมือและประสานงานกัน การสงตองาน
การรับงานตอ ถาความสัมพันธของฝายที่ตองสงตองานกันไมดี การสงหรือรับงานตอมาจะเกิดปญหาทันที แตใน
แบบสอบถามพนักงานความคิด เห็นอยูในระดับมาก ซึ่ง ถือเป นสิ่งที่ ดี แสดงถึงความสามัคคี ในการทํางานของ
พนักงานในองคกร เพียงแตความคิดเห็นยังอยูในระดับมาก ซึ่งถาจะใหดีควรอยูในระดับมากที่สุด องคกรจึงควร
พัฒนาและสรางความสัมพันธระหวางพนักงานในแตละฝายใหดีและมีความชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหองคกร
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
10. ดานชองทางการติดตอสื่อสารระหวางทานกับเพื่อนรวมงาน (แบบทแยงมุม) มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง โดยขอที่มีความพึงพอใจนอยสุด คือ ทานสามารถปรึกษาเรื่องงานกับเพื่อนที่อยูตางสายงานกันได
มีคาเฉลี่ย 3.71 คือ เนื่องจากการปรึกษาในเรื่องงานของเพื่อนที่อยูตางสายงาน จะสามารถกระทําไดเพียงรับฟง
เทานั้น เพราะเพื่อนที่อยูตางสายงานจะไมมีความรูหรือความสามารถดีเทากับผูท ี่ปฏิบตั ิงานอยูเปนประจํา จึงไมอาจ
สามารถแนะนําวิ ธีการแกไขปญหาที่ ดีแ ละถูกตองได ฉะนั้ น วีธีในการแกไขปญหานี้ สํา หรับองคกร ควรมี การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกัน ในงานที่ไมจําเปนตองมีความรูหรือทักษะเฉพาะในงาน เชน งานของพนั กงานฝายผลิต
โดยสับเปลี่ยนเฉพาะพนักงานเทานั้น ในสวนของหัวหนางานที่ตองอาศัยประสบการณและควบคุมดูแลยังใหปฏิบัติ
เปนหลักอยู ในองคกรที่สามารถใหพ นักงานสับเปลี่ยนงานกันทําไดจะมีขอดีในงาน คือ สามารถชวยกันทํางานใน
แผนกหรือสวนงานที่มีความเรงดวนได สามารถทํางานทดแทนผูที่ขาดงานหรือลาออกไดทันที โดยองคจะไมตอง
เสียเวลารอรับคนใหมและเสียคาใชจายในการสอนงานดวย อีกทั้ง พนักงานยังสามารถปรึกษากันและแสดงความ
คิดเห็นกันในงานของฝายอื่นๆ ได เนื่องจากมีประสบการณในการทํางานในดานอื่นๆ ดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาเนนในดานบุคคลเพียงดานเดียว ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรศึกษา
โดยเนนที่ผูสงสาร วิธีการและเนื้อหาของสาร เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมในการศึกษาและปญหาอุปสรรคตางๆ ที่ชัดเจน
สมบูรณยิ่งขึ้น
2. .ในการศึกษาครั้งนี้ ไดนําทฤษฏีในเรื่องของความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารมาเพียงดานเดียวเทานั้น
ในการศึกษาครั้งหนาควรนําทฤษฏีดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาทําการวิจัย เพื่อใหไดมุมมองและขอมูลที่ครอบคลุมที่
หลากหลายดานขึ้น
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บทคัดยอ
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการกระจายสินคาประเภทน้ําดื่มบรรจุขวดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดตนทุนการกระจายสินคา (Cost
of Distribution :COD) โดยการเปลี่ยนประเภทรถบรรทุกสินคาจากรถบรรทุกสิบลอเปนรถบรรทุกกึ่งพวงสิบแปด
ลอ (Semi-Trailer) การกําหนดใหบรรทุกสินคาเต็มคันทุกเที่ยวโดยไมคํานึงถึงขนาดบรรจุของสินคา (Pack-Size)
เพื่อเพิ่มน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) ใหมากขึ้น และเพิ่มการจัดเสนทางการขนสงสินคา ใหเปน
แบบ Direct Ship เพื่อลดคาใชจาย และลดคาขนสงสินคาตอหนวย (บาทตอแพ็ค) รวมทั้งลดอัตราสวนรอยละของ
คาขนสงสินคาตอยอดขายลดลง
ผลการวิจัยพบวา เมื่อเพิ่มอัตราสวนของการใชรถบรรทุก ที่มีขนาดใหญคือรถบรรทุก กึ่งพวงสิบแปดลอ
(Semi-Trailer) จากรอยละ 64.00 เปนรอยละ 86.00 และเพิ่มอัตราการบรรทุกสินคาเต็มคัน โดยไมคํานึงถึงขนาด
บรรจุของสินคา (Pack-Size) หรือที่เรียกวา Full Truck Load : FLT จากรอยละ 96.40 เปนรอยละ 97.20 จะ
สงผลใหน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) เพิ่มขึ้นจาก 24.28 ตัน เปน 24.40 ตัน นอกจากนี้การเพิ่ม
อัตราสวนการจัดเสนทางการขนสงสินคาแบบ Direct Ship จะสงผลตอการลดคาใชจายจากการขนสงสินคาได
ทั้งหมดนี้สงผลใหคาขนสงสินคาเฉลี่ยตอหนวย (บาทตอแพ็ค) ลดลงจาก 3.78 บาทเปน 3.48 บาท และการลดลง
ของอัตราสวนรอยละของคาขนสงสินคาเทียบกับยอดขายสินคา จากรอยละ 10.59 เปนรอยละ 10.42 และลด
ตนทุนการกระจายสินคา (Cost of Distribution : COD) ของการดําเนินธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดลงจากเดิมรอยละ
35 เปนรอยละ 33 หรือลดลงรอยละ 2 จากตนทุนการดําเนินธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดทั้งหมด
คําสําคัญ : ตนทุนการกระจายสินคา ธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด ประเภทรถบรรทุก น้ําหนักบรรทุกตอเที่ยว การจัด
เสนทางการขนสงสินคา
Abstract
The objective of this paper is to improve distribution efficiency in bottled water
business by reducing the Cost of Distribution (COD). Changing the truck type from ten-wheel
trucks into eighteen-wheel trucks (Semi-Trailer) with Full Truck Load (FTL) must be applied
regardless of pack size in order to increase the payload together with Direct Ship applied in
order to reduce transportation cost. Consequently, it shall reduce transportation cost per unit
(Baht per pack) and reduce percentage of transportation cost per Net Net Sales (NNS).
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The research found that when increasing the ratio of the usage of eighteen-wheel
trucks (Semi-Trailer) from 64.00 percent to 86.00 percent and increase the Full Truck Load
(FLT) by regardless of pack size from 96.40 percent to 97.20 percent, then the payload will
increase from 24.28 tons to 24.40 tons. Moreover, the increasing of Direct Ship routing
ratio will result the less additional costs and make a transportation cost per unit (Baht per
pack) decreased from 3.78 Baht to 3.48 Baht. Also, it help reduce the percentage of
transportation cost per Net Net Sales (NNS) from 10.59 percent to 10.42 percent, and the
Cost of Distribution (COD) ultimately decreased from 35 percent to 33 percent, or 2
percent reduction from the previous Cost of Distribution (COD) of bottled water business.
Key Word(s) : Cost of Delivery (COD)/ Bottled drinking water/ Truck type/ Payload/
Route to market.

บทนํา
ปจจุบันตลาดของสินคาน้ําดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยนั้นถือวาเป นตลาดที่ใหญและมีฐานผูบริโภคที่
กวางมาก โดยในชีวิตประจําวันคนทุกคนตองดื่มน้ําวันละหลายลิตร ไมวาจะเปนระหวางรับประทานอาหาร ทํางาน
ทองเที่ยว หรือเลนกีฬา และเพื่อความสะดวกจึงทําใหผูคนทั่วไปหันมานิยมดื่มน้ําดื่มที่บรรจุขวดมากขึ้น เปนผลทํา
ใหยอดขายน้ําดื่มบรรจุขวดในปหนึ่งๆ มียอดขายหลายพันลานขวด คิ ดเปนเงินไดเทากับหลายหมื่นลานบาท แต
อยางไรก็ตามเนื่องจากน้ําดื่มบรรจุขวดเปนสินคาที่มีน้ําหนักมาก การบรรทุกสินคาพื่อการจัด สงจึงถูกจํากัดดวย
น้ําหนักบรรทุกสงผลใหคาขนสงสินคาตอหนวย (บาทตอแพ็ค) สูงมาก ทําใหอัตราสวนรอยละของคาขนสงเทียบกับ
ยอดขายก็สูงตามไปดวย เปนผลใหตนทุนการกระจายสินคา (COST OF DISTRIBUTION :COD) ของการดําเนิน
ธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดโดยเฉลี่ยทั่วโลกอยูที่รอยละ 36 ดังที่แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1, สัดสวนตนทุนของธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดทั่วโลก จาก: Presentation, Jacques Poulet, HPL 2559.
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จากภาพที่ 1, สัดสวนตนทุนของธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดทั่วโลก แสดงใหเห็นขอมูลจากรายงานสัดสวนตนทุนของ
กลุมธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดทั่วโลกใน workshop ของ Supply Chain College ระหวาง วันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ที่เมือง
Manchester, England ตัวเลขที่แสดงในภาพที่1 ไดใหขอมูลดานตนทุนในการดําเนินธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด โดยแบง
ออกเป นต นทุ นหลั กๆ ดั งนี้ 1) ต นทุ นด านการผลิ ต (Production) เท ากับรอยละ 28 2) ต นทุ นด านบรรจุ ภั ณฑ
(Packaging) เทากับ รอยละ 36 และ 3) ตนทุนดานการกระจายสินคา(Distribution) เทากับรอยละ 36
บริษัทน้ําดื่มบรรจุขวด ABC จํากัด ก็เชนเดียวกัน มีตนทุนในการกระจายสินคา (Cost of Distribution:
COD) ในป 2556 เทากับรอยละ 34, ป 2557 เทากับรอยละ 35, ป 2558 เทากับรอยละ 35 และในป 2559
เทากับรอยละ 35 ซึ่งพอที่จะสรุปไดวาตนทุนในการกระจายสินคา(Cost of Distribution: COD) ประเภทน้ําดื่ม
บรรจุขวดของบริษัทฯ ยังเปนตนทุนที่สูงติดอันดับตนๆเมื่อเทียบกับตนทุนดานอื่นๆ และตลอดเวลาสามปที่ผานมา
ตนทุนในการกระจายสินคา(Cost of Distribution: COD) ของบริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ดังนั้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการกระจายสินคาประเภทน้ําดื่มบรรจุขวดใหมีประสิทธิภาพจึงจําเปนที่
จะตองนํามาประยุกตใชเพื่อลดตนทุนในการกระจายสินคา (Cost of Distribution: COD) ของบริษัทฯ ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาโอกาสและแนวทางในการเพิ่มน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (PAYLOAD)
2. เพื่อหาโอกาสและแนวทางในการลดคาขนสงสินคาตอหนวย (บาทตอแพ็ค)
3. เพื่อหาโอกาสและแนวทางในการลดสัดสวนรอยละของคาขนสงสินคาตอยอดขาย

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การการกระจายสิ น ค า ประเภทน้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วดให มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการกระจายสินคา (Cost of Distribution: COD) จะมุงไปที่การลดตนทุนผันแปร
กล า วคื อ ลดค า ขนส ง สิ น ค า ต อ หน ว ย (บาทต อ แพ็ ค ) ด ว ยการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการขนสงสินคา 3 ดานคือ
1. การเปลี่ ย นประเภทของรถบรรทุ ก สิ น ค า จากรถบรรทุ ก สิ บ ล อ เป น รถบรรทุ ก กึ่ ง พ ว งสิ บ แปดล อ
(Semi-Trailer) เพื่อใหน้ําหนักบรรทุกเฉลี่ยตอเที่ยวสูงขึ้น
2. การบรรทุกสินคาเต็มคัน ทุกคันโดยไมคํานึงถึงขนาดบรรจุของสินคา (Pack-Size) เพื่อใหน้ําหนัก
บรรทุกเฉลี่ยตอเที่ยวสูงขึ้น
3. การจัดเสนทางการขนสงสินคาแบบ DIRECT SHIP เพื่อลดคาใชจาย

การทบทวนวรรณกรรม
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การการกระจายสิ น ค า ประเภทน้ํ า ดื่ ม บรรจุ ข วดให มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการกระจายสินคา (Cost of Distribution: COD) นั้นสามารถทําไดในหลายรูปแบบ แต
การที่จะมุงเนนการลดตนทุนผันแปรหรือตนทุนในการขนสงสินคานั้น ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกียวของ
ทั้งไทยและตางประเทศอยางหลากหลาย เพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการขนสงและการลดตนทุนการขนสงสินคา ดังนี้
ในป 2550 ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล ก็ไดใหความหมายของการขนสงไววา “การขนสง หมายถึง การจัด
ใหมีการเคลื่อนยายบุคคล สัตวหรือสิ่งของตางๆ ดวยเครื่องมือและอุปกรณในการขนสงจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหง
หนึ่ง ตามความประสงคและเกิดอรรถประโยชนตามตองการ” (น. 19) และสําหรับประเทศไทยการขนสงไดเขามามี
บทบาทในสังคมไทยมาเปนเวลานาน โดยมีบทบัญญัติทางกฎหมายออกมาเพื่อบังคับใชเกี่ยวกับการขนสงตั้งแตป
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พ.ศ. 2497 จนถึงปจจุบัน และตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 (2522, น. 1) มาตรา 4 (1) ไดให
ความหมายของการขนสงไววา “การขนสง” หมายความวา การขนคน สัตว หรือสิ่งของ โดยทางบกดวยรถ” และ
ใน (9) “รถ” หมายความวายานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบกซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวยทั้งนี้ เวนแตรถไฟ”
เมื่อการขนสงเปนกิจกรรมที่ตองใชทรัพยากรตางๆ จึงกอใหเกิดตนทุนการขนสง ดังที่ ไชยยศ ไชยมั่นคง
และ ดร.มยุ ขพั น ธุ ไชยมั่ น คง (2554, น.53-54) ได เขีย นอธิ บ ายถึง ต น ทุ น การขนส ง ไว ว า “ต น ทุ น ขนส ง เป น
องคประกอบหนึ่งของตนทุนสินคา สินคาสําเร็จรูปกวาจะถึงผูบริโภคตองผานขั้นการผลิตและจําหนายหรือผาน
เสนทางเดินผลิต ภัณฑจากจุดเริ่มต น (point-of-original) จนถึงจุดบริโภค (point-of-consumption)” และ
ดร.สันติชัย คชรินทร (2560, น. 14) ไดกลาววา “ เนื่องจากวัตถุดิบไมสามารถเคลื่อนยายเองไดจึงตองมีการ
เคลื่อนยายสิ่งของและวัตถุดิบจากแหลงกําเนิดไปยังโรงงานหรือแหลงที่มีการใช ” นอกจากนี้ Goh Puay Guan,
(2005, P. 51) ไดอธิบายวา โดยทั่วไปแลวบริษัทตางๆ มักจะใชทั้งการขนสงตรงไปยังลูกคา (Direct Ship) และ
การขนสงออกจากคลังสินคา ศูนยกระจาย หรือฮับ (Hub) ที่อยูภายนอกแหลงผลิต (Indirect Ship) ควบคูกันไป
แตในสัดสวนที่ตางกันตามความเหมาะสม และตอมา ในป 2553 Patrik Jonsson ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการใช
พื้นที่ของรถบรรทุกที่มีผลกระทบกับตนทุนการขนสงไววา “การวางแผนการโหลดสินคาที่ดีนั้น ไมไดหมายความแค
การวางแผนเพื่อใชทุกนาทีของการวิ่งรถขนสง แตตองหมายรวมถึงการวางแผนเพื่อใชทุกตารางนิ้วของพื้นที่การขน
สินคาเขาไปดวย” ดังนั้นจะเห็นวา แนวทางที่จะทําใหตนทุนการขนสงต่ําลงสามารถทําไดมากมาย ไมวาจะเปน การ
ขนสงสินคาครั้งละมากๆ โดยการเลือกใชยานพาหนะขนสงที่ใหญเพื่อใหขนสงไดจํานวนมากตอครั้งการขนสง การ
บรรทุกสินคาใหเต็มคัน หรือการจัดเสนทางการขนสงอยางเหมาะสม เปนตน

วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดประยุกตใชแนวความคิดการลดตนทุนการขนสง สินคาทั้ง 3 ดาน เก็บรวบรวมขอมูล
แลวทําการวิเคราะหขอมูล จากนั้น นําเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนสง
สินคา โดยแบงขั้นตอนในการศึกษาคนควาวิจัยออกเปนลําดับดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อทราบสภาพการณในปจจุบัน ไดแก
1.1 ศึกษาประวัติความเปนมาของบริษัทฯ
1.2 ศึกษาผลิตภัณฑของบริษัทฯ
1.3 ศึกษาประเภทรถบรรทุกขนสงสินคา (Truck Type) ในปจจุบันของบริษัทฯ
1.4 ศึกษาน้ําหนักบรรทุกเฉลี่ยตอเที่ยว (Pay Load) ในปจจุบันของบริษัทฯ
1.5 ศึกษาเสนทางการขนสงสินคาไปยังลูกคา (Route To Market) ในปจุบันของบริษัทฯ
2. รวบรวมขอมูลปจจุบันของทั้ง 3 ดานคือ ประเภทรถบรรทุก การบรรทุกเต็มคันโดยไมคํานึงถึงขนาด
บรรจุ (Pack-size) และเสนทางการขนสงสินคา แลวนําเสนอขอไดเปรียบ (Pros)-ขอเสียเปรียบ (Cons) ใหกับ
ผูบริหารเพื่อพิจารณานํากรอบแนวคิดของการวิจัยประยุกตใช
3. เก็บรวบรวมขอมูลการขนสงทั้งหมด 21,505 เที่ยว ในเดือน ม.ค.- มิ.ย. 2560 เพื่อนําไปหาขอมูล
ประเภทรถบรรทุกที่ใชขนสินคา จํานวนแพ็คสินคาที่ข นได น้ําหนักบรรทุกที่บรรทุกได ประเภทของเสนทางขนสง
สินคา คาขนสงทั้งหมด ยอดขายทั้งหมด เพื่อนําไปวิเคราะหผลตอไป
4. วิเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบยอนหลังกับขอมูลประเภทรถขนสงสินคา จํานวนสินคาที่ขนสง
ทั้งหมด น้ําหนักบรรทุกที่บรรทุกไดทั้งหมด ประเภทเสนทางการขนสงสินคา คาขนสงทั้งหมด และยอดขายทั้งหมด
ในป 2558 และป 2559
5. นําเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการกระจายสินคาของบริษัทฯ
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาโดยการนําสมมุติฐานขององคประกอบทั้ง 3 ดานไปประยุกตใช การเก็บขอมูล และนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะห สรุปไดวา
1. เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม อัต ราส ว นของการใช รถบรรทุ กสิ น ค า ขนาดใหญ อย า งรถบรรทุ กกึ่ ง พ ว งสิ บ แปดล อ
(Semi-Trailer) เพื่อบรรทุกสินคาใหมากขึ้น ก็จะสงผลใหไดน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) เพิ่มขึ้น
2. เมื่อมีการเพิ่มอัตราการบรรทุกสินคาเต็มคัน (Full Truck Load : FLT) โดยไมคํานึงถึงขนาดบรรจุของ
สินคา (Pack-Size) ใหมากขึ้น ก็จะสงผลใหไดน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) เพิ่มขึ้น
3. เมื่อการเพิ่มของอัตราสวนการจัดเสนทางการขนสงสินคาไปยังลูกคา (Route to Market) ใหเปนแบบ
เปน Direct Ship (ขนสินคาออกจากจากศูนยกระจายสินคาของโรงงานแลวสงสินคาตรงไปยังศูนยกระจายสินคา
และคลังสินคาของคูคา) ใหมากขึ้น ก็จะสงผลตอผลตอการลดลงของคาขนสงสินคาเฉลี่ยตอหนวย (บาทตอแพ็ค)
ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ดานจะสงผลใหน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) สูงขึ้น
แลวสงผลตอการลดลงของคาขนสงสิ นคาเฉลี่ยตอหนวย (บาทตอแพ็ค)และการลดลงของอัตราสวนรอยละของคา
ขนสงสินคาเทียบกับยอดขายสินคา

ภาพที่ 2, กราฟเปรียบเทียบความสอดคลองของปจจัยที่มีผลตอคาขนสงสินคาของของบริษัทฯ
กอนและหลังกระบวนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการขนสงสินคา
จากภาพที่ 2, กราฟเปรียบเทียบความสอดคลองของป จจัยที่มีผลตอคาขนสงสินคา ของบริษัทฯ กอนและ
หลังกระบวนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการขนสงสินคา แสดงใหเห็นวา อัตราสวนของ
การใชรถบรรทุกสินคาขนาดใหญอยางรถบรรทุกกึ่งพวงสิบแปดลอ (Semi-Trailer) เพื่อบรรทุกสินคาเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 64.00 เปนรอยละ 86.00 และอัตราการบรรทุกสินคาเต็มคัน (Full Truck Load : FLT) เพิ่มขึ้นจากรอยละ
96.40 เปนรอยละ 97.20 และสงผลใหไดน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) เพิ่มขึ้นจาก 24.28 ตันเปน
24.40 ตัน โดยเมื่ อปจ จัย ทั้ง สามนี้ เปลี่ย นแปลงเพิ่ มขึ้นก็สง ผลในทางที่ดี ที่ทํ าใหค าขนสง สิน คา เฉลี่ย ตอหน ว ย
(บาทตอแพ็ค) ลดลงจาก 3.78 บาทเปน 3.48 บาท และสงผลใหเกิดการลดลงของอัตราสวนรอยละของคาขนสง
สินคาเทียบกับยอดขายสินคาจากรอยละ 10.59 เปนรอยละ 10.42 อยางไรก็ตามพบวาผลของการอัตราสวนการจัด
เสนทางการขนสงสินคาไปยังลูกคา (Route to Market) ใหเปนแบบเปน Direct Ship ไมไดเพิ่มขึ้นอยางที่
คาดหมายเอาไว แตกลับลดลงจากรอยละ 81 เปนรอยละ 75 ทั้งนี้เนื่องมาจากความผันผวนของตลาดและนโยบาย
ดานการจัดเก็บสินคาคงคลังที่คลังสินคาเชาภายนอกบริษัทฯ ทําใหไมสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดเสนทางการ
วิ่งสงสินคาไดอยางอิสระ จึงไมสามารถเพิ่มอัตราสวนในสวนนี้ได
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แตอยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของตนทุนของการดําเนินธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดทั้งระบบพบวา
สัดสวนของตนทุนดานการกระจายสินคา (Cost of Distribution: COD) ลดลงจากเดิมโดยสอดคลองกับตนทุนการ
ขนสงสินคาที่ลดลง

ภาพที่ 3, กราฟเปรียบเทียบสัดสวนตนทุนของธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดของบริษัท ABC
จากภาพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบสัดสวนตนทุนของธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดของบริษัท ABC แสดงใหเห็น
ภาพรวมของสัดสวนตนทุนดานการกระจายสินคา (Cost of Distribution: COD) ของการดําเนินธุรกิจน้ําดื่มบรรจุ
ขวดของบริษัทฯ ที่ลดลงจากเดิมรอยละ 35 ลดลงเปนรอยละ 33 หรือลดลงรอยละ 2 จากตนทุนการดําเนินธุรกิจ
น้ําดื่มบรรจุขวดทั้งหมด

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสมารถอภิปรายและสรุปไดดังนี้
1. การเพิ่มอัตราสวนของการใชรถบรรทุกกึ่งพวงสิบแปดลอ (Semi-Trailer) ใหมากขึ้น และเพิ่มอัตราการ
บรรทุกสินคาเต็มคันโดยไมคํานึงถึงขนาดบรรจุของสินคา (Pack-Size) ใหมากขึ้น มีผลตอการเพิ่มน้ําหนักบรรทุก
สินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิระยุทธ เตี้ยวซี (2556, น. 78) ที่ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับ การขนสงและการกระจายสินคาควบคุมอุณหภูมิผานศูนยกระจายสินคา ไปยังราน 7-Eleven ในจังหวัดที่
เปนความรับผิดชอบของ CDC หาดใหญ (กรณีศึกษาตอนเกิดภัยน้ําทวม) จนไดขอสรุปเรื่องการใชประเภทรถขนสง
ที่เหมาะสมกับสถานการณ ไดวา ในกรณีที่เกิดภัยน้ําทวมขึ้นในพื้นที่หรือเสนทางในการกระจายสินคาการเลือกใช
ประเภทรถ 6 ลอขนาดสูง จะเหมาะสมที่สุดเพราะสามารถเขาไปถึงพื้นที่ของรานคาที่จะสงสินคา มีขนาดการ
บรรทุกที่เหมาะสมกับจํานวนสินคา เหมาะสมในดานระยะทางการขนสงจึงทําเกิดคาใชจายนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ทางเลือกอื่นๆ
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แตอยางไรก็ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักบรรทุกสินคาฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) ไมไดเพิ่มขึ้นใน
อัตราสวนที่คงที่สม่ําเสมอ เนื่องมาจากน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยวนั้นเปนการคํานวณจากการบรรทุกสินคา
หลายชนิดรวมกัน “Mixed Load” ในสัดสวนที่ไมเทากัน
2. การเพิ่มขึ้นน้ําหนักบรรทุกสินคาเฉลี่ยตอเที่ยว (Payload) มีผลตอการลดลงของคาขนสงสินคาเฉลี่ยตอ
หนวย (บาทตอแพ็ค) และการลดลงของอัตราสวนรอยละของคาขนสงสินคาเทียบกับยอดขายสินคา ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ประกาศเกียรติ ยังคง, (2558, น. 75) ที่ไดศึกษาการประยุกต ใชโปรแกรมเชิงเสนในการวิเคราะห
เพื่อลดตนทุนศูนยกระจายสินคาและการขนสง กรณีศึกษา บริษัทขนมขบเคี้ยว จํากัด สรุปไดวา การมุงเนนการ
บริหารจัดการตนทุนดานโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ จะชวยลดตนทุนรวมของการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคา
ไดมากกวา ไดแก การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรรทุกสินคา ใหสามารถบรรทุกแบบเต็มคัน (Full Truck
Load: FTL) ใหมากที่สุด เพื่อลดการสูญเสียพื้นที่ในการขนสินคา
การลดลงอาจไมไดเปนอัตราสวนที่เทาๆ กันสม่ําเสมอทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุตางๆ ดังนี้
2.1 การบรรทุกสินคาหลายชนิดรวมกัน ในรถบรรทุกคันเดียวกัน (ในสัดสวนที่ไมคงที่ “Mixed
Load”) จะทําใหจํานวนแพ็คของสินคาแตละเที่ยวไมเทากัน
2.2 การบรรทุกสินคาหลายชนิดรวมกัน ในรถบรรทุกคันเดียวกัน (ในสัดสวนที่ไมคงที่ “Mixed
Load”) จะทําใหมูลคาของสินคาแตละเที่ยวไมเทากัน
2.3 การเพิ่มของอัตรสวนการจัดเสนทางการขนสงสินคาไปยังลูกคา (Route to Market) ใหเปน
แบบเปน Direct Ship มีผลตอการลดลงของคาขนสงสินคาเฉลี่ยตอหนวย (บาทตอแพ็ค) และการลดลงของ
อัตราสวนรอยละของคา ขนสงสินคาเทียบกับยอดขายสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ แกวกวาง
(2558, น. 62) ไดศึกษาเรื่องการประยุกตใชอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการจัดเสนทางการเดินทางภายใตระยะเวลาที่
กําหนด กรณีศึกษา บริษัท ABC ซึ่งไดผลการวิจัยที่ตรงกับงานวิจัยของ ปฎิพันธ หงสสุวรรณ และคณะ (2556) ที่ได
ทําการศึ กษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเสนทางเดินรถขนสงน้ําดื่ ม โดยมี วัตถุประสงคเพื่อตองกา รวางแผน
เสนทางเดินรถเพื่อขนสงน้ําดื่มใหมีประสิทธิภาพและตนทุนการขนสงต่ําที่สุดนั้น ตองวางแผนการเดินรถใหได
เสนทางที่สั้นที่สุด และบรรทุกสินคาใหไดเต็มประสิทธิภาพของรถมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการกระจายสินคาประเภทน้ําดื่มบรรจุขวดใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดตนทุนการกระจายสินคา (Cost of Distribution: COD) นั้น เปนหนาที่ของผูบริหารที่ จะเลือกวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อนํามาประยุกตใช และจากผลของการวิจัย ผูวิจัยได คนพบขอเสนอแนะและแนวทางที่จะนําเสนอ
ใหกับบริษัทฯ เรียงลําดับตามความสะดวกและงายตอการประยุกตใชและความคุมคาของการประยุกตใชตามลําดับ
ดังนี้ 1) เพิ่มอัตราสวนของการใชรถบรรทุกกึ่งพวงสิบแปดลอ (Semi-Trailer)ใหมากขึ้น 2) เพิ่มอัตราการบรรทุกสินคา
เต็มคันทุกเที่ยวโดยไมคํานึงถึงขนาดบรรจุของสินคา (Pack-Size) และ 3) เพิ่มอัตราสวน Direct Ship ใหมากขึ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาทางเลือกอื่นๆ ไดแก การเลือกใชการขนสงประเภทอื่นๆ เชน
ขนสงทางรถไฟ หรือขนสงทางเรือ หรือการเลือกใชเชื้อเพลิงทางเลือกใหกับรถบรรทุก เชน การใชรถ NGV หรือการ
เลือกหาแหลงผลิตที่ใกลกับลูกคา เชนการไปสรางโรงงานในภูมิภาค เปนตน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



เอกสารอางอิง
ไชยยศ ไชยมั่นคง และ ดร.มยุขพันธุ ไชยมั่นคง. (2554). กลยุทธการขนสง Transportation Strategy (พิมพครั้งที่ 2).
นนทบุรี: วิชั่น พรีเพรส
ดร. คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2551). การจัดการขนสง Transportation Management (พิมครั้งที่ 2). นนทบุรี:
วิชั่น พรีเพรส
ดร.คํานาย อภิปรัชญาสกุล FCILT,ESLog,SCORMaster. (2553). คูมือลดตนทุนน้ํามันเชื้อเพลงขนสงและ
โลจิสติกส Logistics and Transport Fuel Cost Reduction Handbook (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ :
โฟกัสมีเดีย แอนด พับลิชชิ่ง
ดร.สันติชัย คชรินทร. (2560). การขนสงระหวางประเทศ: เชื่อมโยงการคาโลก International Transportation:
Connecting to Global Trade (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ธีระเดช ริ้วมงคล. (2548). การขนสงเบื้องตน PINCIPLE OF TRANSPORTATION (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
บัญญัติ คันธา. (2550) แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑการประกอบการขนสงดวยรถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติ
การขนส ง ทางบก พ.ศ. 2522 ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส
(สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศเกียรติ ยังคง. (2558). การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนในการวิเคราะหเพื่อลดตนทุนศูน ยกระจายสินคา
และการขนส ง กรณี ศึ กษา บริ ษั ท ขนมขบเคี้ ย ว จํ า กั ด ปริ ญ ญาบริห ารธุ ร กิจ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
ผศ. วสันต ภูวภัทรพร. (2542). เศรษฐสาสตรการขนสง ECONOMICS OF TRANSPORTATION (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522. (2522, มีนาคม 15). สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หนา 1-50.
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549. (2549, กันยายน 9). ราชกิจจานุเบกษา เลมที่123 ตอนที่ 92 ก,
หนา 9.
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย ศิริโอฬาร. (2557) การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรุปสําหรับปญหาการจัดเสนทาง
พาหนะ ที่มีขอมูลจํากัดดานความจุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจําป 2557 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
พรทิพย วีรผาติ วัฒน. (2551) การศึกษาปญ หาและกําหนดกลยุ ทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินค า
อุต สาหกรรมเฟอรนิ เจอร กรณี ศึกษาบริษั ท เอซี โ ฮม จํา กัด บริหารธุ รกิจ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ภานุมาศ ใจหงอก. (2558). การศึกษาสินคาที่มีศักยภาพและโครงสรางตนทุนในการกระจายสินคาไปยังเมียนมาร
กรณีศึกษาสินคา OTOP ในภาคเหนือของประเทศไทย. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
ศ. ธนสรรค แขวงโสภา. (2549). การจัดการกิจการขนสง TRAFFIC MANAGEMENT (พิมครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โสภิตา บัวทอง. (2551) การศึกษาและกําหนดกลยุทธการลดตนทุนคาขนสง กรณีศึกษา บริษัทผลิตทอเหล็ก
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Cowie J. with contribution from Ison S., Rye T. and Riddington G. (2010). The Economics of
Transport: A Theoretical and Applied perspective. (1st. Ed.). New York: Routledge
E. Schweller A Dr. (1996). Transportation. Brian J. Taylor: Thomson Learning Tools

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



Jonsson P. (2008). Logistics and Supply Chain Management. Rachel Gear: Mcgraw-Hill Education
Goh Puay Guan. (2005). SUPPLY CHAIN MANAGEMENT A CONCISE GUIDE. Singapore: Prentice Hall.
Grant B.D., Trautrims A., and Chee Yew Wong (2013). SUSTAINABLE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT. Great Britain and the United State: Kogan Page.
Swink M., Melnyk A. S., Cooper B. M., & Hertley L. J., (2014). Managing Operations Across the
Supply Chain, Second Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
Efficiency of Financial and AccountAdministration at Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, Chaiyaphum Buddhist College

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ปุณยนุช ลาภศรี
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย เยาวกุล เกียรติสุนทร
ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
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การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยประชากร จํานวน 41 รูป/คน ไดแก ผูบริหาร เจา หนาที่ คณาจารย และอาจารยพิเศษ
ทําการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการแจกแจงความถี่ คารอยละ (Percentage) การใชคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (V) เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ผลการวิจัย พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 51-60 ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท ดานตําแหนง เปน
คณาจารย มีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ตามลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย อันดับแรก คือ ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานบุคลากร ดาน
โครงสรางการบริหารจัดการองคการ และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานอุ ปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ดาน
ความพึงพอใจของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
ที่มีตอการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ , การบริหาร , การจัดการงานการเงินและบัญชี
ABSTRACT
This research aims to study the effectiveness of the management of finance and
accounting of Mahachulalongkronrajavidyalaya University Chaiyaphum Buddhist College.
The scope of the content four aspects is the personnel, the organizational management
structure, the equipment used in the work, the tracking and evaluation of performance by
this research contains a population of fortyone monk/person include administrators,
authorities, faculty and special instructor. Make data analysis using the method of
frequency distribution percentage average (µ) and standard deviation (V)The research tool
is a questionnaire, rating scale type five level is most much moderate little and least.
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Research results found that
Most of the respondents were male, aged fifty one to sixty years old, Qualification
Masters the positions is faculty has been working for more than fitteen years old .
Comments about performance management, finance and accounting of
Mahachulalongkronrajavidyalaya University Chaiyaphum Buddhist College the overall
level is moderate. When considering a list of sides, respectively average descending first is
the tracking and evaluation of performance secondary is the personnel, the organizational
management structure and least average is the equipment used in the work, satisfaction of
include administrators, faculty, authorities of Mahachulalongkronrajavidyalaya University
Chaiyaphum Buddhist College on the management of finance and accounting the overall
level is moderate.
Keyword : Performance, Management, Financial and accounting management

บทนํา
หลักการและเหตุผล
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในยุคปจจุบันเนนความเปนอิสระในการบริหารใหมีความ
คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มี
การจัดผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชในการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน การบริหารงบประมาณจึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
ระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เทาเทียมกัน จึงสงผลตอ
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตามประเมินผลก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพได
มาตรฐานตามเปาหมายของการจัดการศึกษา จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบัน สงผลตอการกระตุน
ใหหนวยงานของรัฐและเอกชน ตางตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพในการใหบริการ (Service Quality) และ
ความพรอมในการตอบสนอง (Responsiveness) ซึ่งมีผลตอความสามารถในการแขงขันและระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการสําหรับงานการเงินและบัญชีเปนสวนหนึ่ง ที่เปนตัวสําคัญชวยในการขับเคลื่อนการบริหารดาน
การเงินและบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีหนาที่ในการสนับสนุนงานของฝายตาง ๆ ใหสามารถดําเนินไป
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2540 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2560) กําหนดใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ เปนสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา และ
การผลิตบุคลากรทางศาสนาของประเทศ โดยขยายขอบเขตการใหการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น จัดระเบียบการบริหารงานใหชัดเจนและเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานดานการศึกษา วิจัย
สงเสริมและใหบริการทางวิชาการแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้
ที่สําคัญ คือการจัดการ ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานในดานการเงิ นและบัญชีของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และการทํางานเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจขององคกร โดยบูรณาการหรือประยุกตเทคนิคในการ
ปรับปรุงคุณภาพตาง ๆ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ดัง นั้ นผู วิ จั ย ซึ่ ง เป น ผู ปฎิบั ติ หน า ที่ งานการเงิ นและบัญ ชี มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย
วิท ยาลัย สงฆชั ย ภูมิ จึ งสนใจที่ จ ะทํ าการวิจั ยเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการเงิน การบัญ ชีของมหาวิ ท ยาลัย เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
สงเสริมการปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคได รวมทั้งสามารถเป นตัวอยางใหแกหนวยงานบริการ อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ที่มีความตองการในการปรับปรุงความพรอมในการใหบริการได

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ แนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ใหมีประสิทธิภาพ

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมคุณภาพ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) มี
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยให
แบบสอบถามสอดคลองกับวั ตถุประสงคของการวิจัย ลักษณะคํา ถามเปน แบบใหเลือกตอบตามวิธีของลิเคิรท
(Likert Scake) โดยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท
(Likert) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลบริหารงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 25 ขอ โดยแบง แบบสอบถามออกเปน 4 ดาน คือ
1. ดานบุคลากร
2. ดานโครงสรางการจัดการองคกร
3. ดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
4. ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ที่มีตอการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ฉบับ ใชเครื่องมือ
เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท
(Likert) จํานวน 15 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
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5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา
(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดย
หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC เทากับ 1.00
6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือบุคลากรวิทยาเขต
นครราชสีมา จํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหา
คา Cronbach's alpha มีคาเทากับ 0.96
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามและแบบวัดที่มีความครบถวนสมบูรณ มาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
ดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมและถูกตองสมบูรณจํานวน 41 ชุด ทําการตรวจสอบความถูกตองของ
แบบสอบถามแตละฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน ทําการโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
3. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ และตอนที่ 3 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูบริหารคณาจารย เจาหนาที่มีตอการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ประเมินโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของ
คาเฉลี่ย

ผลการศึกษา
1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 85.4
ขอมูลดานอายุ พบวาสวนใหญอายุ 51-60 ป รอยละ 43.9 รองลงมาอายุ 41-50 ป รอยละ 34.1 อายุ 30-40 ป
รอยละ 12.2 และอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 9.8 ขอมูลดานการศึกษาพบวาสวนใหญวุฒิการศึกษา ปริญญาโท รอย
ละ 51.2 รองลงมาสูงกวาปริญญาโท รอยละ 34.1 และ ปริญญาตรี รอยละ 14.6 ขอมูลดานตําแหนง พบวาสวน
ใหญเปนคณาจารย รอยละ 36.6 รองลงมาเปนอาจารยพิเศษ รอยละ 24.4 บุคลากร เจาหนาที่ รอยละ 26.8 และ
ผูบริหาร รอยละ 12.2 ขอมูลดานประสบการณการทํางาน พบวาสวนใหญมีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป
รอยละ 36.6 รองลงมาประสบการณการทํางาน 6 - 10 ป รอยละ 26.8 ประสบการณการทํางาน 1-5 ป รอยละ
26.8 และประสบการณการทํางาน 11-15 ป รอยละ 9.8
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2. ประสิท ธิภาพการบริหารจั ดการงานการเงินและบัญชี มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.16 , (V) = 0.77 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวน
ใหญดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.39 , (V) = 0.80 โดยความ
คิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.21 , (V) = 0.85 และคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดคือดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง (μ) = 2.85 , (V) = 1.04 ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงิน
และบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ รวมทุกดาน (n = 41)
รายการ
1. ดานบุคลากร
2. ดานโครงสรางการจัดการองคกร
3. ดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
4. ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม

(μ)
3.21
3.18
2.85
3.39
3.16

(V)
.85
.72
1.04
.80
.77

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆชัยภูมิ รายดาน พบวา
2.1 ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.21 , (V) = 0.85 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา การใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานบัญชี เพื่อปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชี อยูในระดับ
ปานกลาง (μ) = 3.37 , (V) = 0.94 โดยความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการกําหนดหนาที่ปฏิบัติงาน
บุคลากรดานการเงินและบัญชี อยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.34 , (V) = 0.96 หนวยงานไดสงบุคลากรไปอบรม
เพื่ อเพิ่ ม ความรูในงานที่ รับผิ ด ชอบหรืองานที่เกี่ยวของเพื่ อนํ า มาพั ฒนาการปฏิ บั ติง าน อยูในระดั บปานกลาง
(μ) = 3.34 , (V) = 0.91 และคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี อยูในระดับปานกลาง (μ) = 2.95 , (V) = 1.14
2.2 ดานโครงสรางการบริหารจัดการองคการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ) 3.18 , (V) = 0.72
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบัติงานและหลักฐาน เอกสารตาง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก อยูในระดับมาก (μ) = 3.56 , (V) = 0.81 โดยความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการ
จัดการโครงสรางในแผนงานการเงินและบัญชี อยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.34 , (V) = 0.76 และคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
การจัดใหบุคลากรไดทํางานในตําแหนงและปริมาณงานที่เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง (μ) = 2.95 , (V) = 0.97
2.3 ดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ) = 2.85 , (V) = 1.04
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การควบคุมทะเบียนเกี่ยวกับอุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ อยูในระดับปานกลาง (μ)
= 3.05 , (V) = 0.92 โดยความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคืออุปกรณที่ใชงานการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ อยูในระดับปานกลาง (μ) = 2.88 , (V) = 1.03 นําระบบบัญชีโดยโปรแกรม
ทางการบัญชีมาใชงานการเงินและบัญชี อยูในระดับปานกลาง (μ) = 2.88 , (V) = 1.14 และคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
การประเมินผลการใชวัสดุสิ้นเปลือง อยูในระดับปานกลาง(μ) = 2.68 , (V) = 1.25

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



2.4 ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.39 ,
(V) = 0.80 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีความแมนยําในเรื่องระเบียบต าง ๆ อยู
ในระดับมาก (μ) = 3.71 , (V) = 0.81 โดยความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมี
ความเขาใจในการติดตามขอมูลในการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ อยูในระดับมาก (μ) = 3.66
, (V) = 0.88 และคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือจัด ทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ขอมูลสารสนเทศ และการเผยแพร
ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานการเงินและบัญชี อยูในระดับปานกลาง (μ) = 2.93 , (V) = 1.10
3. ความพึงพอใจของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ที่มีตอการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ) = 3.26 , (V)
= 0.54 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การออกใบเสร็จตรงกับเงินที่รับ อยูในระดับมาก (μ) = 4.05 , (V) = 0.81
โดยความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ บันทึกรหัสรายการบัญชีตรงกับ เอกสารรับจาย อยูในระดับมาก
(μ) = 3.71 , (V) = 0.75 และความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือบัญชีสวัสดิการบุคลากรมีการแจงใหบุคลากรทราบ
อยูในระดับนอย (μ) = 2.44 , (V) = 1.21

การอภิปรายผลการศึกษา
1. ดานบุคลากร ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และทุกประเด็นยอยอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงใหเห็นวา วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ หากไดปรับปรุงการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีในดาน
บุคลากร จะทําใหมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีดีขึ้น เชนเดียวกับจุฑามาส แสงอาวุธ และ
คณะ (2551 : 76) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขาลนครินทร วิทยาเขตสุ
ราษฎรธานี พบวาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาเขตสุราษฎร บุคลากรสวนใหญไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ดําเนินงานผานหนวยงานทั้งภายในและภายนอก มี 4
รูปแบบ คือ การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การปฐมนิเทศ และการศึกษาตอ โดยรูปแบบที่บุคลากรเห็น
วาจําเปนและเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การประชุมอบรมสัมมนา โครงการ/กิจกรรมสวนใหญที่
บุคลากรเขารับการพัฒนาเปนการพัฒนาความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตามสายงานมากกวาการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของบุคลากร
2. ดานโครงสรางการจัดการองคการ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา การตรวจสอบความถูกตองของการปฏิบั ติงานและหลักฐาน เอกสารตาง ๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอก อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะระบบของการจัดการงานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีความเปนระบบและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การจัดการโครงสรางในแผนงานการเงิน
และบัญชี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลักการบริหารจัดการ P-O-L-C ของ Bateman and Snell (2009: 19-21)
และรังสรรค ประเสริฐศรี (2549: 13-14) ศึกษาเรื่องการจัดการสมัยใหม ที่กลาววา การจัดการเปนหนาที่ของ
ผูบริหารที่จะตองทํา 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading)
และการควบคุม (Controlling) ซึ่งทั้ง 4 ดาน ตางมีความสัมพันธกัน นั่นคือ เมื่อมีการวางแผน จะตองมีการ
ถายทอดแผนงาน และกลยุทธ การจัดสรรแบงงานโดยมีการสั่งการ และกํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามแผน
สุดทาย คือ การควบคุมใหไดผลลัพธตามที่กําหนด ทั้งนี้การมีตัวแทนภาคประชาชนที่อยูในคณะกรรมการบริหาร
(Board) ในการมีสวนรวมในการกําหนดแผนดําเนินงานหรือพัฒนาองคการ และการกํากับดูแลประเมินผล และ
ประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบองคการผานชองทางการเผยแพรผลการดําเนินงานขององคการ รวมถึงการจัด
ชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนขององคการ นับเปนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการรวม
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ตัดสินใจ และการประเมินผลซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ,
2552: 276-277)
3. ดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
ทุกประเด็นยอยอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา วิทยาลัยสงฆชัยภูมิหากไดปรับปรุงการบริหารจัดการงาน
การเงินและบัญชีในดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน จะทําใหมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
การเงินและบัญชีดีขึ้น เชนเดียวกับ ดํารงค โตใย (2549 : 140) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดํา เนินงานการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย 1. ใหสถานศึกษาทําขอมูลการบริหารสินทรัพยใหเปนปจจุบัน และครบถวนเพื่อเอื้อตอการ
พัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย การเงินและพัสดุ 2. ผูบริหารควรสนับสนุนและจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถ
รองรับการพัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากัน
4. ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีความแม นยําในเรื่องระเบียบตาง ๆ ผูปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีมีความเขาใจในการติดตามขอมูลในการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมอยูในระดับ
มาก เชนเดียวกับอุษณา ภัทรมนตรี (2549 : 7-24) ในการตรวจสอบภายในสมัยใหม พบวา การควบคุมภายในดาน
การเงินและบัญชี เพื่อสรางความมั่นใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ใหมั่นคงปลอดภัย ไดรับผลตอบแทนสูง และการ
มีระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีคุณภาพ ใชประโยชนในการควบคุมและตัดสินใจได การควบคุมดานอํานาจอนุมัติ
และการแบงแยกหนาที่ การกําหนดคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน และกําหนดผูมีอํา นาจอนุมัติในแตละรายการ
และวงเงินใหชัดเจน การแบงแยกหนาที่ระหวางผูเก็บรักษาทรัพยสินและผูจัดทํารายงาน การรับเงินตองออก
ใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินในทุกกรณี หลักฐานดังกลาวตองมี และใชเลขที่เรียงตามลําดับ ลงลายมือชื่อผูรับ
เงินการรับเงินดวยเช็คจะถือวา เสร็จสมบูรณเมื่อเช็คผานธนาคารแลว การรับชําระเปนเช็ค ควรจัดทําทะเบียนรับ
เช็ค และนําเช็คฝากธนาคารทันที มีการติดตามเช็คที่เรียบเก็บเงินไมไดอยางเครงครัด ควรมีการตรวจนับจาก
คณะกรรมการรักษาเงินและการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายใน
ความพึงพอใจของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆชัยภูมิ ที่มีตอการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี อยูในระดับปานกลาง คือเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
คาเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับ 3 ลําดับแรก ดังนี้ การออกใบเสร็จตรงกับเงินที่รับ อยูในระดับมาก บันทึ กรหัสรายการ
บัญชีตรงกับเอกสารรับจาย อยูในระดับมาก บันทึกบัญชีถูกตองตามหลักบัญชี อยูในระดับมาก และเจาหนาที่ตอบ
ขอสงสัยในเรื่องของบัญชีรับจายไดถูกตอง ชัดเจน อยูในระดับมาก เชนเดียวกับสุชาดา กุลธง (2549: 68) ได
รายงานการวิเคราะหงานเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยการเงินงานคลังและพัสดุ
สํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาความพึงพอใจ
ของบุคลากรในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีขอเสนอแนะจากผูรับบริการ เชน การจัดทําคูมือเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินทุกประเภทของโครงการวิจัย ควรมีปายบอกขั้นตอนการติดตองานควรกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบงาน
ของผูใหบริการเมื่อมาติดตองาน จะสามารถติดตอประสานงานไดโดยตรง ควรใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีแทนการมา
รับ เช็ ค ที่ ส ถาบั น ฯ และควรมี การบริก ารและแนะนํ า แบบออนไลน เพื่ อให ส อดคล อ งกับ ความกา วหน า ในเชิ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสะดวกในการติดตอบริการขอแนะนําของผูรับบริการ
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ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารควรนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง เชน การปรับปรุงการบริหารจัดการงานการเงินและ
บัญชี ดานบุคลากร ดานโครงสรางการบริหารจัดการ ดา นอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ดานการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน หากไดปรับปรุงการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี จะทําใหมีประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานการเงินและบัญชีดีขึ้น
2. จากผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ ดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ผูบริหารควรมีนโยบายและการจัดการอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ทั้งดาน
จัดหา ควบคุม ตรวจสอบ เพื่อใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และจัดหาระบบบัญชีโดยโปรแกรมทางการบัญชีมาใช
ใหทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีตอไป
3. หนว ยงานที่ เกี่ย วของควรส ง เสริม การบริหารจั ด การงานการเงิ น และบั ญ ชี ทั้ ง ในด า นการพั ฒ นา
บุคลากร สวัสดิการบุคลากร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ดานการจัดโครงสรางการจัดการองคการและมี
กระบวนการติดตามประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง
4. งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชัยภูมิควรเพิ่มกิจกรรม
หรือโครงการที่จะสงเสริมการพัฒนาผลการบริหารจั ดการงานการเงินและบัญชีใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิด
ความรวมมือในดานตาง ๆ ตอไป
5. ผูบริหารสถานศึกษาควรนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับสวนงานตาง ๆ เพื่อทําใหมีประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยดีขึ้น
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ยุทธศาสตรมูล นิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภ ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป
STRATEGIES OF PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL’S FOUNDATION UNDER
HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN’S
PATRONAGE ACCORDING TO NATIONAL STRATEGIES 20 YEARS

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

พันตรีหญิงวรัชญา ปอมคาย
สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.นพดล พันธุพานิช

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีวัตถุประสงค 1. เพื่อวิจัยถึงปจจัยภายในและภายนอก
ของการพัฒนามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระราชูปถัมภฯ 2. เพื่อวิจัยหาแนวทางที่เหมาะสมของ
ยุทธศาสตรในการพัฒนามูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระราชูปถัมภฯ อยางยั่งยืนตามแนวทางยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา คํานวณตามสูตร

ของ Taro Yamane จากขนาดจํานวนประชากร โดยคาดสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ
0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ไดจํ านวนกลุ มตัวอยาง 375 คน ทําการเก็บขอมูล แบบความสะดวก
(Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตอนที่ 3
แบบสอบถามแผนยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ โดยเสนอรางเครื่องมือตอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ นําเครื่องมือไปหาความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ไดคาความเชื่อมั่นรวม .961
สถิติที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพีย รสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 65.9 มีอายุ 31-40 ป
จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 47.2 การศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 66.9
สถานภาพโสด จํานวน 235 คน คิดเป นรอยละ 62.7 และมีตํา แหนงหนาที่ พยาบาลมากที่สุ ด จํานวน 92 คน
คิดเปนรอยละ 24.5
2. ผลการวิเคราะหขอมูลแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งประกอบดวยแผนยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ไดแก
ดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดา นการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ดานการสรางความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และดานการปรับสมดุลและพัฒนานาระบบการจัดการภาครัฐ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
( x = 3.97) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .517
3. ผลการวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานนโยบายผูบังคับบัญชา และดานการสนับสนุน
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ พบวาอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =3.99) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .509
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วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตอมูลนิธิโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ พิจารณาคา Sig.(2-tailed) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวามีตัวแปร อิสระทุกตัวมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยทางสถิติ (p < 0.05) มีคาความสัมพันธระดับปานกลางถึงคอนขางมาก r = .544 - .745
คําสําคัญ : ยุทธศาสตร หมายถึง แผนที่จะนําองคการใหบรรลุพันธกิจที่กําหนด, มูลนิธิ หมายถึง ทรัพยสินที่
จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ
Abstract
A Strategic Study of Phramongkutklao Hospital Foundation under Royal Patronage
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. The objective is to research the
internal and external factors of the development of the Phramongkutklao Hospital
Foundation under Royal Patronage. 2. To study the appropriate strategies for the
development of Phramongkutklao Hospital Foundation under Royal Patronage. The 20year-old national strategy was used in the study. Personnel working in Phramongkutklao
Hospital Calculated according to Taro Yamane's formula of population size. The sample
size of the sample was 0.5 and the confidence level was 95%. The samples were 375
samples. Convenience Sampling The research instruments consisted of 3 parts. Personal
Factors of Respondents, Part 2, Questionnaire, National Strategic Plan, 20 Years, Part 3
Strategic Plan Questionnaire for Phra Kiat Hospital Cloak in the royal patronage. Proposing
tools to the term paper advisory committee. Cronbach's Alpha Coefficient was used as a
tool to collect data. The questionnaire consisted of 30 questionnaires. The total reliability
was 961. The statistics used for data collection were percentage, deviation standard
Pearson's Product Moment Correlation Coefficient The research found that
1. Respondents The majority of the respondents were female, 247, or 65.9%. They
were 177 years of age, or 47.2%, respectively. Most of them were 251 students, or 66.9%.
62.7% had the highest number of nursing positions, accounting for 24.5%.
2. The results of the analysis of the 20-year national strategic plan include six
national strategic plans, namely, security Competitive Advantage Development and
Empowerment Equal Opportunities and Equal Opportunities The growth of
environmentally friendly quality of life. And the balance and development of the
government. The overall score was at the very agreeable level (X = 3.97). The standard
deviation was .517.
3. Analysis of strategic data of Phramongkutklao Hospital Foundation under Royal
Patronage There are 3 aspects of the 20-year national strategy: personnel, policy,
supervisors. And the support of technology and information systems. The mean of standard
deviation (X = 3.99) was .509.
Analyze the correlation coefficients of the variables used in the study. The 20-year
National Strategy for the Phramongkutklao Hospital Foundation under the Royal Patronage
of HM The King's Royal Patronage (2-tailed) was assessed at Significant level at 0.05.
All of the independent variables were statistically significant (p <0.05). The correlation
coefficient was .544 - .745
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บทนํา
กระแสการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นของโลกยุ คโลกาภิ วัฒน เป นไปด วยความรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีแนวทางในการดําเนินชีวิต และการเมืองการปกครองของประเทศไทย
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งมีโครงสรางระบบเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเอง ตองปรับเปลี่ยนไป
เปน ระบบเศรษฐกิจที่ พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส งออก โดยปจ จุบั นประเทศไทยมีระดับ ของการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น โดยถูกจัดอยูในกลุม ของประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 2531 โดยมีลักษณะโครงสราง
เปนประเทศกึ่งอุตสาหกรรม มีฐานการสงออกใหญขึ้น มีขีดความสามารถในการแขงขันและสวนแบงในตลาดโลก
เพิ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่ มี ก ารพั ฒ นาความร ว มมื อ ระหว า งประเทศของไทยทั้ ง ในรู ป ของทวิ ภ าคี แ ละพหุ พ าคี
ฐานเศรษฐกิจ ที่ พั ฒ นากว า งขวางและหลากหลาย ส ง ผลให ป ระชากรวั ย แรงงานมี ง านทํ า เป น จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น
ตามลําดับ โดยปจจุบันมีจํานวนการจางงานรวม 38.1 ลานคน จากประชากรวัยแรงงานทั้งหมด 38.6 ลานคน และ
การวางงานมีอัตราเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 สงผลใหปญหาความยากจนลดลงตามลําดับ จากรอยละ 20.0 ในป 2550
เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โดยที่โอกาสการไดรับบริการของภาครัฐ ดานการศึกษา
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการเข าถึง
ทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมมากขึ้นและคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ภาครัฐและภาคเอกชนมีการปรับตัวในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และสรางภูมิคุมกันที่ดีขึ้น บนหลักการของการบริหารจัดการที่ดี โดยการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบไดอยางเปนระบบ
แมวาการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และการตางประเทศ ของประเทศไทยมี
ความกาวหนา อยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นในระดับนานาชาติมากขึ้น แตในขณะเดียวกันไดสงผลให
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยยังมีความออ นแอหลายดานที่เปนความเสี่ยงตอการ
พัฒนาที่ ยั่งยืน ในระยะยาว ในดานเศรษฐกิจ โครงสรางทางเศรษฐกิจไดป รับเปลี่ยนจากฐานเกษตรกรรมไปสู
อุตสาหกรรมและบริการที่เนนการผลิตเพื่อ การสงออก โดยมีการลงทุนจากตา งประเทศเปนป จจัยสําคัญ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วในอดีตที่ผานมาจนกระทั่งปจจุบันอาศัยความไดเปรียบดานแรงงานคาแรงขั้นต่ํา
ที่ยังคงมีอยู ตลอดจนความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรในประเทศ และความหละหลวมดานกฎระเบียบ เปน
ปจจัยหลักในสนับสนุนการผลิตและการบริการตนทุนต่ํา และอาศัยการแขงขันดานราคาในตลาดโลก เพื่อมุงสราง
รายไดจากการสงออกในตลาดโลกเปนหลัก นอกจากนั้นยังพบวาการพัฒนาในภาคการเกษตรลาชากวาฐานการผลิต
ในภาคอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ํา ทางดานรายไดระหวางภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น อยางชัดเจน ปญหาความ
ยากจนยังคงกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องค
ความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่
การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการนับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลาง ดังนั้น
ประเทศไทยจึงมีปจจัยเสี่ยงที่จะสูญเสีย อํานาจขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก ความตองการในการ
พัฒนาประเทศไทยเพื่อมุงไปสูความเปนประเทศที่มีความมั่นคง ประชาชนมีรายไดและความเปนอยูที่ดีขึ้น และการ
พัฒนาประเทศสูความยั่งยืนในทุกมิติ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ และจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พ.ศ. 2560 – 2579
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โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาด 1,200 เตียง สังกัดกองทัพบก มีภารกิจ
หลักใหบริการดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใหแก ขาราชการกลาโหม กําลังพล
ของกองทัพบก ลูกจาง คนงาน ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป เปนสถาบันการศึกษาและสถานที่ในการฝก
ปฏิบัติงาน ใหกับนักเรียนแพทยทหารวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก นอกจากนั้นยังเปนสถาบันฝกอบรมแพทย แพทยเฉพาะทางของแพทยสภา ซึ่งใหการฝกอบรมแพทย
และบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางไดครบทุกสาขาวิชา ปจจุบันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดใหบริการตรวจ
รักษาผูปวยนอกปละมากกวา 1 ลานราย ผูปวยในปละประมาณ 3 หมื่นราย โดยใหบริการทางการแพทยแกผูปวย
ทหาร ขาราชการกลาโหมตลอดจนครอบครัวและบุคคลพลเรือนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเปนโรงพยาบาลรับการสงกลับ
ระดับสูงสุดของกองทัพบก โดยรับทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เขารับการ
รักษาพยาบาลในแบบฉุกเฉิน รวมทั้งการฟนฟูสภาพผูปวยภายหลังการรักษาพยาบาล
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
ภารกิจหลักในการหาทุนสนับสนุนกิจการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการรักษาพยาบาล ทหาร ตํารวจ อาสาสมัครฯ และพลเรือน ที่เจ็บ ปวยจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อความ
มั่นคงของประเทศชาติ จัดหาอวัยวะเทียมและอุปกรณตางๆ ใหแกทหารผูปวยพิการและทุพพลภาพ สงเคราะห
ผูปวยเจ็บครอบครัวทหาร และพลเรือนอนาถา จัดหาเวชภัณฑและเครื่องมือทางการแพทยที่จําเปนเพิ่มขึ้น
สนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางการแพทยที่เปนประโยชนทางดานการรักษาพยาบาล สนับสนุนกิจการตางๆ ของ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ใหการทํานุ
บํารุงพระราชวังพญาไทซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และรวมมือกับองคการการกุศลอื่นๆ เพื่อ
สาธารณประโยชน โดยไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตละประการใด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษายุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ ตอยุทธศาสตรชาติ 20 ป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
1. ความมั่นคงของประเทศ
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่มา : กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2559)

ตัวแปรตาม
ยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ในพระราชูปถัมภฯ
1. ดานบุคลากร
2. นโยบายผูบังคับบัญชา
3. การสนับสนุนดานเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ
ที่มา : ทิศทางองคกรและแผนยุทธศาสตร
ของกรมทรัพยากรน้ํา
(สํานักงานทรัพยากรน้าํ ภาค 10,2559)
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สมมติฐานการวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรในการพัฒนามูลนิธิ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ
2. สภาพแวดลอมของประชาชนมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระ
ราชูปถัมภฯ
3. ความเหลื่ อมล้ําในสัง คมมีค วามสัม พันธกับยุทธศาสตรมูลนิ ธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ เกลา ในพระ
ราชูปถัมภฯ
4. การบริหารราชการแผนดินมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระ
ราชูปถัมภฯ
นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. ยุทธศาสตร หมายถึง แผนที่จะนําองคการใหบ รรลุพันธกิจที่ กําหนด หากองค การตองการชัยชนะ
องคการตองเตรีย มพรอมสําหรับอนาคต และกําหนดยุ ทธศาสตรที่จะนํา องคการไปสูอนาคตที่เตรียมพรอมไว
(Jonas. 2000 : 65)
2. มูลนิธิ หมายถึง ทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา
วิทยาศาสตร วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณะประโยชนอยางอื่น โดยมิไดมุงหาผลประโยชนมาแบงปนกัน
และไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ. 2544)
แนวคิดดานยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรเปนการสรางศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศใหเกิดความพรอมของทุกดาน ในการ
ใชจุดแข็งภายในประเทศ หรือใชโอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ มาทําใหเกิดผลประโยชนที่เปนของประเทศ
หรือใหประเทศสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดอยางเต็มที่ และลดหรือขจัดจุ ดออนของภายในประเทศ หรือ
หลีกเลี่ยงหรือสรางเกราะปองกันจากภัยคุกคามที่มาจากนอกประเทศ โดยสรางระบบความมั่นคงของประเทศ
ประกอบดวยความมั่นคงดานการเมือง ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงดานสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งความมั่นคงดานการปองกันประเทศ (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2559)
ดร.วิชญายุทธ บุญชิต (2559) กลาววา คณะรัฐบาลนําโดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในป 2558 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตองมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติระยะยาว 5 ป โดยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุก 1 ปและ 5 ป ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 จะตองรังรัดให
เศรษฐกิจมีการขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 5.0 ตอป เพื่อใหกาวสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงในป 2569 ณ สิ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 โดยเนนการเพิ่ มศักยภาพและขยายตั วทางเศรษฐกิจและขีด
ความสามารถในการแขงขันมากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 มีดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีแนวทางใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม มีการพัฒนาทักษะทางดานความคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการ
ทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน ลดปจจัยเสี่ยงทางดานสุขภาพและใหคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ โดย
ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
ยุทศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพิ่มโอกาสใหประชากรรอยละ 40 ที่
มีรายไดต่ําสุดใหมีโอกาสเขาถึงการศึกษา จัดบริการดานสุขภาพ เพิ่มเบี้ยคนพิการและสูงอายุ มีที่ดินเปนของตนเอง
และปรังปรุงระบบการจัดเก็บภาษี กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานสุขภาพ การศึกษาและสวัสดิการ ตลอดจน
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การสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสรางและพัฒนาใหชุมชนมีสวนรวม สงเสริมใหเกิดชุมชน
แหงการเรียนรูการบริการและจัดการชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยยกระดับการผลิตสินคา
การเกษตรและอาหารเขาสู ระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็ง ของอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพเพื่ อยกระดั บ สู
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางความสามารถการแขงขัน
ธุรกิจบริการ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความสะดวกดานการลงทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิน สถาบันการเงินสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดตนทุนดานการบริการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) เพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่ อบรรลุเปาหมาย15 %ของพื้นที่
ประเทศประเทศ สงเสริมการปลูกไมสําคัญทางเศรษฐกิจ เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติและการบริหาร
จัดการน้ํา ผลักดันกฎหมายและกลไกการคัดแยกขยะ แปรรูปเปนพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน โดย
ใหประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมนานาประเทศ ปกปองและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย สงเสริมใหสังคมมีความสมานฉันท ใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ประเทศมีความพรอมต อการคุกคามทางทหาร อันดับความเสี่ยงตอการกอการรายต่ํากวาอับดับ 20
ของโลก อันดับความเสียงตอการโจมตีดานไซเบอรต่ํากวาอันดับที่ 10 ของโลก
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
สามารถดําเนินการไดโดยการปรับปรุ งโครงสรางหนวยงาน ปรับปรุงดานงบประมาณ ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมิชอบ และการปฏิรูปกฎหมายตลอดจนกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
คมนาคมขนสง พัฒนาระบบขนสงทางราง การขนสงสาธารณะ โครงขายทางถนน ทางอากาศและทางน้ํา การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานระบบโลจิสติกสอํานวยความสะดวกทางดานการคา การพัฒนาดานพลังงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานทดแทน สงเสริมประเทศไทยเปนประเทศศูนยกลางดานพลังงาน การพัฒนาระบบ
ดิจิตอล สงเสริมการใชดิจิตอลทางธุรกิจการคา สรางความปลอดภัยทางไซเบอร
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สงเสริมการลงทุน ผลักดันเชิง
พาณิชยและสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและจัดการ
ดานธุรกิจ พัฒนาสภาวะแวดลอมทางบุคลากร โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยการทําใหพื้นที่ทาภาคเหนือเปนฐานทาง
เศรษฐกิจที่มีมูลคาสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพนจากความยากจน สามารถพึ่งตนเองได ภาคกลางเปนศูนย
อุตสาหกรรมสีเขีย ว ศูนย กลางอาหารและสิ น คา การเกษตรปลอดภัยได ม าตรฐานโลกและเป นศูน ยก ลางการ
ทองเที่ยวในเอเชีย และภาคใตเป นฐานทางดานเศรษฐกิจสีเขียว ไดมาตรสากลและเปนแหลงทองเทียวระดับโลก
ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มี
การขยายตัวอยางสมดุล เพิ่มการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา โดยการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของ
การประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุน การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ การสรางความเปนหุนสวนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ
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กลไกการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมี พลเอก วิลาส อรุณศรี เปน
ประธาน อาศัยอํานาจหนาที่จัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อวางแผนสําหรับอนาคตประเทศไทยในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในป 2579 โดยนํานโยบายของรัฐบาล ประเด็นปฏิรูป
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ มาใชในการรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ใหคณะอนุกรรมการโดย พลเอก ชู ศักดิ์ เมฆสุวรรณ เปนประธานจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปและ
กรอบการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลนี้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2558 เพื่อสงตอการปฏิรูปไปสูรัฐบาลถัดไป และจัดใหมีคณะกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิ รูป ประเทศ มี เลขาธิการคณะรัฐ มนตรีเป นประธาน จั ดทํ าแผนปฏิ บัติ การตามแนวทางการปฏิ รูป ประเทศ
(Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และเสนอใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พิจารณาเพื่อให
สวนราชการนําไปปฏิบัติตามกรอบการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 การสง
ตอการปฏิรูปไปสูรัฐบาลถัดไป จากนั้นไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการเตรียมการ และคณะอนุกรรมการ 3
คณะ เพื่อพิจารณารางกรอบยุทธศาสตรชาติและจัดทําแผนแมบทในเดือนกุมภาพันธ 2560-สิงหาคม 2560 และ
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเพื่อพิจารณารางกรอบยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท เพื่อให
สามารถประกาศใชในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งแผนยุทธศาสตรนี้ไดดําเนินการไปพรอมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เพื่อใหรัฐ เอกชน และประชาชน รวมกันขับเคลื่อนใหประเทศไทยกาวไปสู
การเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการเติบโตอยางมั่นคง โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยางมั่นคง
เปนศูนยลางการยึดเหนี่ยวของประชาชนชาวไทย เสริมสรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ ใหสามารถอยู
รวมกันอยางปกติสุข เกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนมีการพัฒนาทางสังคมอยางมั่นคงและยั่งยืน
ปรับโครงสรางและสงเสริมระบบเศรษฐกิจสูการเปนเศรษฐกิจดิจิตอล รวมทั้งใหมีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ
แขงขันได และเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง
ในป 2573 โดยภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เนนการจัดการดูแลการผลิต
การตลาดอยางเปนระบบ คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นรายไดมีความมั่นคง และฐานทรัพยากรไดรับการบํารุงรักษา
เพิ่มศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมเดิมที่เปนฐานรายไดประเทศ และสงเสริมอุตสาหกรรมอนาคตที่เปนฐานรายได
ใหมใหเปนศูนยกลางการผลิต การคาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการผลิตรถยนตและชิ้นสวน
และศูนยทดสอบ วิจัยพัฒนารถยนตของเอเชีย เปนศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิต อล เพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพในภาคบริการที่เปนฐานรายไดเดิมและสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพื่อเปนศูนยกลาง
ธุรกิจบริการของภูมิภาคอาเซียน มีระบบโครงขายคมนาคมและระบบสารสนเทศ มีความเปนธรรมลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม โดยลดความยากจน มีการกระจายรายได ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเขาถึงบริการ
ของภาครัฐที่มีคุณภาพ เศรษฐกิจเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือนกระจกต่ํากวา 5 ตันตอ
คนตอป และเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีขนาดเล็กลงแต
มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการบริหารงาน ทันสมัยมากขึ้น มีความรับผิดชอบ โปรงใสและตรวจสอบได โดย
ใหประชาชนมีสวนรวม ใหคนไทยในอนาคตเปนมนุษยที่มีความสมบูรณ เปนพลเมืองที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
มีความตื่นรู มีจิตสาธารณะและเปนประโยชนตอสวนรวม เปนพลเมืองไทย อาเซียนและของโลกอยางมีคุณคา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2558:4) ยุทธศาสตรชาติเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ตองการใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี
สัง คมมีค วามมั่น คง เสมอภาคและเป นธรรม ประกอบดว ย 5 ยุท ธศาสตร ไดแก ยุ ทธศาสตรดา นความมั่น คง
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทียมกันใน
สังคม ยุทธศาสตรดานการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรดานการปรับระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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แนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติ 20 ป
1. ดานความมั่นคง
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
4. การพั ฒ นาระบบกลไกมาตรการและความรว มมื อระหว า งประเทศทุ ก ระดั บ และรัก ษาดุ ล ยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
5. การพั ฒ นาเสริ ม สร า งศั ก ยภาพการผนึ ก กํ า ลั ง ป อ งกั น ประเทศ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรราย
ยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับ ผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการวิจัย และพัฒนา
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
4. การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
1. สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ํา ทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ําเนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
3. การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5. การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
6. ใหเกิดความทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
7. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
8. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
กรอบแนวคิด ในการจั ด ทํ า แผนปฏิบั ติ ร าชการ กรมทรัพ ยากรน้ํ า 2559-2564 ได นํ า นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รา ง ยุ ท ธศาสตรการบริหารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2559 - 2564 มาใชในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรม
ทรัพยากรนา พ.ศ. 2559-2564 โดย
ยุทธศาสตรที่ 1 จะเนนความสําคัญโครงสรางขององคการ ของบุคลากรและใชการพัฒนากลไก เครื่องมือ
การบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยดําเนินการใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ใชการศึกษา ทบทวนและรับ
ฟงความคิดเห็นเพื่อจัดทํารางทรัพยากรน้ํา การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลลัพธคือ
การเสนอราง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ําตอคณะรัฐมนตรีตามแผนนิติบัญญัติ(พ.ศ.2555-2558) และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 จากนั้นมีการนําแผนแมบทมาใชในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารซึ่งสอดคลองกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย(ICT 2020)
ยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษฟนฟู พัฒนาแหลงน้ําและพื้นที่ชมุ น้ําแหลงน้ําอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ
เพื่อจัดหาน้ําตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้ํา รวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ผลลัพธ
คือ ประชาชนมีแหลงเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรยังชีพ ลดปริมาณพื้นที่ขาดแคลนน้ํา และไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินการโครงการกอสรางพัฒนาแหลงน้ํา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาติดตั้ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝาระวังและการเตือนภัยทางธรรมชาติ โดยการ
บํารุงรักษาระบบตรวจวั ดสถานภาพน้ําอัตโนมัติทางไกล(Telemetering) ระบบสงสัญญาณภาพ(CCTV) ระบบ
เตือนภัยน้ําทวมดินถลม(Erly Warning) และระบบสถานีเครือขายอุตุ -อุทกวิทยาแมน้ําโขง(Mekhong-HYCOS)
ผลลัพธคือ หนวยงานสามารถนําขอมูลจากการตรวจวัดไปใชในการติดตามสถานการณน้ํา การเฝาระวังการเตือนภัย
ประกอบการตัดสินใจและชวยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ใหไดรับการเตือนภัยทันเหตุการณ และประชาชน
ไดรับขอมูลอุทกวิทยา อุตุวิทยาที่ถูกตองสําหรับการติดตามสถานการณ
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วิธีการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในการศึก ษาวิ จั ย ครั้ง นี้ คื อบุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล า
เป น บุ ค ลากรทางด า นสุ ข ภาพและทางด า นธุ รการ รับ ราชการทหาร ลู ก จ า งประจํ า ตลอดจนลู กจ า งชั่ ว คราว
ทั้งปฏิบัติงานและไมไดปฏิบัติงานในมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ
ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเลือกแบบความสะดวก (Convenience Sampling) ทําการเก็บ
ขอมูลเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตาราง
สําเร็จรูป และการคํานวณตามสูตรของ Taro Yamane จากขนาดจํานวนประชากร เปนการหาขนาดของกลุ ม
ตัวอยางเพื่อประมาณคาสัดสวนของประชากร โดยคาดว าสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ 0.5 และ
ระดับความเชื่อมั่น 95% (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ประชากรในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามี
จํานวน 4,868 คน ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอยางได 5% ขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการเทากับ 370 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลาตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยสรางขึ้นจากการศึกษาตํารา งานวิจัย โดยแบบสอบถามมีดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่
มีใหเลือก 2 คําตอบ และแบบคําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก(Multiple Choices Question) มีลักษณะเปนคา
ถามปลายปด (Close-ended response Question) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและตําแหนง
หนาที่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแผนยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ
ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) เพื่อรวบรวมขอมูล
จากประชากร และ/หรือกลุมตัวอยางที่ศึกษาแลวนํามาวิเคราะหแลวแปลผล
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาบทความ ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาจัดสรางเครื่องมือ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัย กําหนดกรอบวิจัย นํามาสรางเปนแบบสอบถาม และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. เสนอรางเครื่องมือตอคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคนิพนธ เพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุง
3. นําเครื่องมือที่ไดไปหาความเชื่อมั่นโดยวิธี วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) โดยการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด
4. นําเครื่องมือที่ไดไปดําเนินการทําแบบสอบถามในกลุมตัวอยาง
สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
คาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทําแบบทดสอบ (Try Out) จํานวน 30 ชุด กับกลุม
ตัวอยางบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพื่อตรวจสอบความหมายวาเหมาะสมหรือไม จากนั้นจึงนํามาทดสอบ
ความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการหาคาความ
เชื่อมั่น ที่คาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .961 ซึ่งถือไดวาอยูใน ระดับดีมากหมายถึงแบบสอบถามมี
ความนาเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษาขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงได
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คาความถี่ (Frequency) และสถิติรอยละ (Percentage) วิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล (เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพและตําแหนงหนาที่)
2. คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับ
วิเคราะหแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตอแนวทางยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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3. การทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช สถิ ติ ค าสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธ เพี ย ร สั น (Pearson’s Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตอแนวทางยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 65.9 มีอายุ 31-40 ป
จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 47.2 การศึกษาระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 66.9
สถานภาพโสด จํานวน 235 คน คิ ดเป นรอยละ 62.7 และมีตํา แหนงหนาที่ พยาบาลมากที่สุ ด จํานวน 92 คน
คิดเปนรอยละ 24.5
2. ผลการวิเคราะหขอมูลแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งประกอบดวยแผนยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ไดแก
ดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ดานการสรางความเจริญเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่ ง แวดล อ ม และด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นานาระบบการจั ด การภาครั ฐ โดยภาพรวมอยู ในระดั บ ดี ม าก
( x = 3.97) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังตอไปนี้
2.1 ดานความมั่นคง ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 3.95) เมื่อพิจาณารายขอพบวาการบริหาร
ยุทธศาสตรความมั่งคงจําเปนตองเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชากรเห็นดวยมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาประเทศดานความมั่นคงตองมีการพัฒนาความมั่นคงทางการ
เมืองและการขจัดคอรรัปชั่น และการปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศยุคใหม การใหความสําคัญดูแลรักษาตอความ
มั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ชวยใหการบริหารประเทศเปนไปดวยความราบรื่น
2.2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 3.95) โดยพบวา
ประชากรสวนใหญมีความเห็นวาในการกาวเปนประเทศที่เศรษฐกิจอยูในระดับบนจําเปนตองมีความมั่นคงทางดาน
พลังงาน ระบบสารสนเทศและการวิจัย รองลงมาคือตองมีการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจและการสงเสริม
เกษตรกรรายยอยสูกาเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน โครงสราง
พื้นฐานการขนสง และการเชื่อมโยงภูมิภาคทางเศรษฐกิจโลก
2.3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 3.94) ประชากร
สวนใหญมีความเห็นวา การสรางความแข็งแกรงของสถาบันครอบครัวจําเปนตองสรางความอยูดีมีสุขของสถาบัน
ครอบครัว รองลงมาคือการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และสามารถพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพคนไดตลอดชวงชีวิต
2.4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 3.96) ประชากรสวนใหญมีความเห็นวา การปรับปรุงปจจัยพื้นฐานทางสังคมตองสรางความมั่นคง ลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคม รองลงมาคือ ตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางสุขภาพที่ดี ตลอดจนการสราง
ความเขมแข็งชุมชนสถาบันทางสังคมและทุนวัฒนธรรม
2.5 ดานการสรางความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก ( x = 3.95) ประชากรสวนใหญมีความเห็นวา การอนุรักษ ฟนฟู ปองกันการทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติ มีผลตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิต รองลงมาคือ ตองมีระบบบริหารจัดการน้ํา อุทกภัยอยางบูรณาการ
ตลอดจนการรักษาความมั่นคงฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอมมีสวนชวยในการปองกันภัยพิบัติ โดยสังคมในปจจุบันตอง
มีการพัมนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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2.6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนานาระบบการจัดการภาครัฐ ภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( x = 3.96) ประชากรสวนใหญมีความเห็นวา การจัดการสมดลภาครัฐตองมีการตอตานการทุจริต ประพฤติมิชอบ
จัดการบทบาท ภารกิจใหหนวยงานมีขนาดที่เหมาะสม พัฒ นาระบบการบริการประชาชน ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมที่เปนสากล
3. ผลการวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานนโยบายผูบังคับบัญชา และดานการสนับสนุน
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ พบวาอยูในระดับดีมาก ( x =3.99) พิจารณารายดาน ดังตอไปนี้
3.1 ดานบุคลากร ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.04) ประชากรสวนใหญ มีความเห็นวาการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสามารถพัฒนาไดตลอดชวงชีวิต โดยตองยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพ รองลงมาคือตอง
ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม จัดการระบบสุขภาวะเสริมสรางบุคลากรใหมีสุขภาพที่ดี
3.2 ดานนโยบายผูบังคับบัญชา ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 3.96) ประชากรสวนใหญมี
ความเห็นวา ความมั่นคงของสถาบันหลัก การปกครองระบบประชาธิปไตยมีผลตอนโยบายของผูบังคับบัญชา
รองลงมาคื อ การต อต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การบริห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ มี ผ ลต อการวางแผนการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก ร ตลอดจนการช ว ยลดป ญ หาโลกรอ น การปรับ ตั ว ใหพ ร อมต อการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ปรับปรุงการจัดการรายไดและรายจาย โดยการดําเนินงานตองอาศัยความรู ความเขาใจ ความร วมมือ
ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ
3.3 ดานการสนับสนุนเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.00)
ประชากรสวนใหญมีความเห็นวา การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง การพัฒนาระบบการดําเนินงาน
ใหทันสมัย ความมั่นคงทางดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปน รองลงมาคือการใชพลังงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบการสื่อสารมวลชนมีสวนชวยในการพัฒนาองคกร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ สภาพแวดลอมของ
ประชาชน ความเหลื่อมล้ําในสังคม การบริหารราชการแผนดิน มีความสัมพันธกับยุทธศาสตรในการพัฒนามูลนิธิ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพบวามีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ในการศึ กษาขอมูล ทั่ว ไปพบวา กลุ มตั วอยา งที่ ตอบแบบสอบถามเปน เพศหญิ ง มีอายุ 31-40 ป
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด สถานภาพโสด และมีตําแหนงหนาที่พยาบาลมากที่สุด
2. ผลการวิเคราะหขอมูลแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 6 ดานไดแก ดานความมั่นคง ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม ดานการสรางความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดานการปรับ
สมดุลและพัฒนานาระบบการจัดการภาครัฐ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ดานความมั่นคง พบวาการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก ยังคงมีความสําคัญตอการ
ยึ ดเหนี่ ย วทางจิ ต ใจของคนไทยและการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย มี ค วามสํ า คั ญ ต อ แนวทางการพั ฒ นา
สังคมไทย การปฏิรูปกลไกการบริหารบานเมืองดานความมั่นคงตองอาศัยการพัฒนาระบบการเมือ ง การขจัดการ
คอรรัปชั่น มีระบบการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน พัฒนาการจัดการชายแดน ชายฝงทะเลที่ดี พัฒนาดาน
ความสัมพันธ รักษาดุลยภาพ สรางความรวมมือระหวางประเทศ สรางความแข็งแกรงใหกับประเทศ
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2.2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในการกาวเขาสูประเทศที่มีขีดความสามารถใน
การแขงขันสูง สูประเทศเศรษฐกิจระดับบน จําเปนตองความมั่นคงทางดานพลังงาน ทรัพยากร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี พัฒนาระบบการขนสง การเชื่อมโยงกับภูมิภาค พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เขตเมือง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน พัฒนาภาคการผลิตและบริการ สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูการเปนเกษตรยั่งยืน เพื่อยกระดับภาค
การผลิตการคา การลงทุนใหเขาสูประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
2.3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การดูแลทุนมนุษยตองมีการปลูกฝงระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค รัฐบาลตองมีการยกระดับการศึกษาเรียนรูใหมีคุณภาพและทั่วถึง โดยการ
พัฒนาคนสามารถพัฒนาไดตลอดชวงอายุ การเสริมสรางความอยูดีมีสุข ใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
2.4 ด า นการสรา งโอกาสความเสมอภาคและเท า เที ย มกัน ทางสั ง คม พบว า การปรับ ปรุง
ปจจัยพื้นฐาน การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม พัฒนาระบบบริหารจัดการทางสุขภาพ สรางความเขมแข็งของ
สถาบันทางสังคม สรางนวัตกรรมที่มีผลตอการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารมวลชนตอ
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีผลตอการพัฒนาสังคมไทย
2.5 ดานการสรางความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พบวาการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตตองมีระบบอนุรักษ ปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่ดี มีระบบการบริหารจัดการน้ํา
อุทกศาสตรอยางบูรณาการ พัฒนาระบบเมืองเชิงนิเวศ การใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดปญหาโลกรอน
การเตรียมความพรอมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
2.6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนานาระบบการจัดการภาครัฐ ตองอาศัยการพัฒนาระบบการ
จัดการหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม ปฏิบัติงานเชิงรุก มีความคลองตัว โดยรัฐเปนผูใหนโยบายการจัด การ
รายได รายจายภาครัฐใหมีความเหมาะสม ตลอดจนการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับปรุงกฎหมายที่
กอใหเกิดความเปนธรรมและเปนหลักสากล
3. ผลการวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภฯ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 3 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานนโยบายผูบังคับบัญชา และดานการสนับสนุนเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ
3.1 ดานบุคลากร พบวาการเสริมสรางศักยภาพมนุษยสามารถพัฒนาไดตลอดทุกชวงชีวิต โดย
ตองยกระดับการศึกษาและเรียนรูใหมีคุณภาพ อาศัยการปลูกฝงระเบียบและมีคุณธรรม พัฒนาการระบบจัดการ
ดูแลสุขภาพใหมีความทั่วถึง เสริมสรางการมีสุขภาพที่ดี
3.2 ดานนโยบายผูบังคับบัญชา พบวาความมั่นคงของสถาบัน การปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีผลตอนโยบายองคกร การพัฒนาการเมืองการปกครอง การขจัดการคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม การสรางความเทาเทียมกันของคนในองคกร การลดปญหาความเหลื่อมล้ํา การสรางสมดุล การปองกัน
ตอตานการทุจริต ชวยสงเสริมการพัฒนาองคกร
3.3 ดานการสนับสนุนเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาระบบการขนสง การสื่อสารมวลชน การดําเนินงานที่ทันสมัย การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเปน
กลไกในการสนับสนุนการพัฒนาองคกร
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ขอเสนอแนะ
การศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ งยุ ท ธศาสตรมู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลพระมงกุฎเกล า ในพระราชู ป ถัม ภ ฯ ตามแนวทาง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทําใหไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอมูลนิธิฯ ในการจัดการแนวทางในการพัฒนามูลนิธิฯ ดังนี้
1. การสรางความรูความเขาใจในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปในการวางแผนการพัฒนาประเทศ ป
2560 - 2579 ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ป 2560 - 2564 ที่มีผลตอแนว
ทางการวางแผนการดําเนินงานในระยะยาวองภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแนวทางในการบริหารประเทศ
2. การวางแผนการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ(Age Society) โดยทั้งภาครัฐ และเอกชน
จะไดรวมกันดําเนินงานเพื่อคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ
3. การเตรียมความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับ
ภัยพิบัติได
4. เพื่อทราบแนวทางในการจัดการระบบสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหทั่วถึงทุกกลุมประชากร
5. ทราบแนวทางการดําเนินงานดานกลาโหมในการดูแลการบริหารดานความมั่นคงองประเทศ
6. เพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน การปฏิวัติยุคดิจิตอล การสื่อสารแบบ
ไรพรมแดน
7. การวางแผนระบบการดูแลบุค ลากรในยุคที่ ตองอาศั ยแรงงานที่มี ทักษะเฉพาะทาง การแขงขัน
ตลาดแรงงานมีการแขงขันกันมากขึ้น
8. การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรที่มีสวนชวยในการพัฒนาองคกรมากขึ้น
9. การกาวเขาสูการรวมกลุมของเขตเศรษฐกิจที่มีผลตอสังคมมากยิ่งขึ้น
10. การปรับเปลี่ยนขนาดองคกรของมูลนิธิฯตามแนวทางการปรับขนาดของภาครัฐ เพื่อใหมีขนาดที่
เหมาะสม มีความคลองตัว ตอบสนองตอการดําเนินงานในสภาพสังคมปจจุบันไดมากขึ้น
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ปจ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อต น ทุ น โลจิส ติ ก ส ข องบริ ษั ท สยาม แมคโคร จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
Factors affecting the cost of logistics of Siam Makro Public Company Limited in Bangkok.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จของบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)
ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกส ของบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)
ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยทางดานลักษณะทั่วไปขององคกรที่มีผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกส
ของ บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จที่มีผลกระทบ
ตอตนทุนโลจิสติกสของ บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ
เก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และบุคลากร
ผูปฏิบัติงานของบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)โดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
ทางการแลวนํามาหาขอสรุปอยางเปนระบบ มีเหตุผล และอางอิงทฤษฎีดําเนินการจัดระเบียบขอมูล ผลการวิจัย
พบวา
1. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องบริ ษั ท สยาม แมคโคร จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยการกําหนดทิศทางการพัฒนาสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานสากลในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและบริการ โดยมุง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเชื่อมโยงการขนสงภายในประเทศในลักษณะบูรณาการในเชิงเปาหมายวิธีการเพื่อให
เกิดผลลัพธจากการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและมีความยั่งยืนในการเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การ
กระจายสิน คา วัต ถุดิ บ ชิ้น สวนประกอบ และการบริการ ที่มี ค วามเปน มืออาชี พในกระบวนการวางแผนการ
ดําเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนยายทั้งไปและกลับ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรมใหมี
คุณภาพและมีมาตรฐาน โดยปญหาและอุปสรรค มีผลมาจากนโยบายในบางเรื่องยังไมมีความสอดคลองกับการ
นําไปปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ โดยบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครตอง
พิจารณาใหสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจนปจจุบัน พรอมทั้งการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการ
สนับสนุนเนนขอมูลขาวสาร เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชนในการจัดทําที่มีทิศทางถูกตองตรงอยาง
ตอเนื่องเต็มประสิทธิภาพ มีการประชุมหารือกับหนวยงานสนับสนุน/หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการแผนงาน
จัดการประชุมหารือกับหนวยงานสนับสนุน/หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธของแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสสูความยั่งยืนตอไป
คําสําคัญ : บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน), โลจิสติกส, ตนทุนโลจิสติกส, คลังสินคา, สินคาคงคลัง,
การขนสง, รานคาปลีกโมเดิรนเทรด
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ABSTRACT
This research paper. Purpose to study the success factors of Siam Makro Public
Company Limited located in Bangkok. To study the general characteristics of organizations
that affect the logistics cost of Siam Makro Public Company Limited in Bangkok and to
study the success factors that affect the cost of logistics of Siam Makro Public Company
Limited, located in Bangkok, is a qualitative research.
The in-depth interview data were collected by top executives. Middle management and staff
of Siam Makro Public Company Limited. Using interview form this is an informal semi-structured
interview that brings to you systematic and rational conclusions. The research found that
1. Factors that affect the cost of logistics of Siam Makro Public Company Limited
in Bangkok by setting the development direction of relevant parts in accordance with
international standards to meet the needs of customers and increase the Safe and reliable in
the delivery process. The aim is to develop the infrastructure to link domestic transportation
in a targeted manner, how to achieve the full potential and sustainability of moving,
storage, gathering, distribution of raw materials. Professional components and services in
the planning, implementation and control of both moving and return processes. To achieve
concrete goals of quality and standards. By the problems and obstacles The result of some
policies is not consistent with the implementation of the goals set.
2. The recommendations of this research by Siam Makro Public Company Limited
in Bangkok must be considered in line with current business sector needs. Along with the
future development of the country By focusing on information. In order to avoid waste of
time in the preparation of the direction, accuracy, consistency, full efficiency. A meeting
with support agencies / agencies concerned. To integrate the agenda with relevant support
agencies / agencies. To integrate the plan / project into the strategic / strategic plan of the
logistics development plan for sustainability.
Key Words : Siam Makro Public Company Limited, Logistics, Cost of logistics,
Warehouse, Inventory, Transportation, Retailer, Modern Trade

บทนํา
ในภาวการณปจจุบัน การบริหารจัดการดานโลจิสติกสไดเขามามีบทบาทเปนอยางยิ่งตอการวางแผนธุรกิจใน
องคกรตาง ๆ รวมไปถึงบทบาทของภาครัฐบาลที่เพิ่มระดับความสําคัญกับนโยบายดาน โลจิสติกสในประเทศมากขึ้น เริ่ม
จากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ และการสงเสริมการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหการทํา
ธุรกิจมีความไดเปรียบทางดานการแขงขันทางการคา และเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงนโยบายดานการคาเสรีกับคูสัญญา
ตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศลดนอยลง และจากการที่ลูกคาไดคํานึงถึงสินคาและบริการที่มี
คุณภาพ แตตองการซื้อในราคาที่ต่ํา ทําใหองคกรธุรกิจใหความสนใจในการพัฒนาการดําเนินงานใหไดตนทุนที่ต่ําที่สุด
เพื่อใหตอบสนองความตองของผูบริโภคและการสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตนทุนโลจิสติกสเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานโลจิสติกสในองคกรไดซึ่งตนทุนโลจิ
สติกสจะสามารถนําไปสูการลดตนทุนรวมของสินคาและการใหบริการที่เกิดขึ้นในองคกร ทั้งนี้การบริหารจัดการ
ดานโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ จะคํานึงถึงผลกําไรอยางเดียวไมไ ดแตควรพิจารณาถึงการสรางความพึงพอใจและ
การตอบสนองความตองการของลูกคา ที่องคกรมี อยูใหเพิ่มมากขึ้นโดยที่ตนทุน ลดต่ําลงแตสินคาและบริการมี
ประสิทธิภาพเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม จิตร ศิรธรานนท (2548: 38) การที่ตนทุนดานการจัดการโลจิสติกส และ
หวงโซอุปทาน (Logistics) ของไทยแพง เพราะผูประกอบการขาดความรูความเขาใจดานนี้ทําใหไมสามารถจัดการ
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ด า นการขนส ง เคลื่ อนย า ย การวางแผนจั ด ซื้ อ และคลั ง สิ น ค า เป น ต น นอกจากนี้
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ป จ จั ย พื้ น ฐานด า นโครงขา ยคมนาคมขนส ง ของไทยก็ มี ป ญ หาอย า งมากเช น ระบบขนถา ยสิ น ค า (Handling
System) ของไทยมีปญหาพื้นฐานอาทิการขนสงสินคาโดยทางรถไฟไมสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพเสนทาง
รางรถไฟของไทยประมาณ 4,100 กิโลเมตรใชไดดีเพียง 1,371 กม. นอกนั้นพอใชไดความเร็วในการเดินทางอยู
ระหวาง 60 - 80 กม./ชม. ขณะที่ตางประเทศอัตราความเร็ว 3 - 400 กม./ชม. เปนระบบรถไฟรางเดียวซึ่งลาสมัย
ไปนานแลว มีจุดตัดระหวางถนนกับรถไฟมากมาย การขึ้นและลงสินคาตามสถานีตาง ๆ ไมสะดวก การขนสงทางน้าํ
ตามลักษณะทางภูมิศาสตรของไทยนาจะไปไดดีเพราะตนทุนต่ํา แตมีปญหาเรื่องรองน้ําไมสามารถขนสงไดตลอดป
ขาดทาเรือขนสงสินคา ฯลฯ นอกจากนี้การเชื่อมโยงระหวางระบบขนสงแตละประเภท เชน จากรถไฟ ลงเรือ ยังมี
ปญหาไมสะดวก การขนสงสวนใหญจึงใชรถบรรทุก ซึ่งตองแลนปะปนไปกับการสัญจรของประชาชนทัว่ ไปบางครั้งก็
ตองผาเขาไปในเมืองใหญ ๆ เกิดปญหาดานการการจราจรที่ติดขัดความไรประสิทธิภาพดานการขนสงนี้เองเปนเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเสียทั้งเวลาและตนทุนทําใหสินคามีราคาสูงกวาคูแขงในตางประเทศ
ดังขอความที่ไดกลาวมาแลวในขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ตนโลจิสติกส โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจโมเดิรนเทรด ที่มีการแขงขันกันเพื่อที่จะเปนผูนําดานตนทุนที่ต่ํา แตจะคงไวซึง
บริการที่มีคุณภาพและสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นแกลูกคาและในการศึกษาในครั้งนี้ ทางผูวิจัยไดเลือกเอา
บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยความสําเร็จของบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกส ของบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานลักษณะทั่วไปขององคกรที่มีผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกสของ บริษัท สยาม
แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จที่มีผลกระทบตอตน ทุนโลจิส ติกสของ บริษัท สยามแมคโคร จํากัด
(มหาชน) ซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระคือ ปจจัยทางดานลักษณะทั่วไปขององคกร
1. ดานขนาดพื้นที่ของราน
2. ทําเลที่ตั้งหางจากศูนยกระจายสินคา
3. ดานจํานวนพนักงาน
4. ประสบการณการทํางาน
5. ตําแหนงงาน
6. ระดับการศึกษา
7. เงินเดือน
ตัวแปรตาม คือ ผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกส
1. ดานคงคลังสินคาและสินคาคงคลัง
2. ดานการขนสง
3. ดานการบริหารจัดการ
4. ดานสารสนเทศ
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานฝายกระจายสินคา ของบริษัท สยามแมคโคร จํากัด
(มหาชน) ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีจํานวนสาขาทั้งหมด 13 สาขา ซึ่งมีพนักงานฝายกระจายสินคาทั้งหมด
350 คนเพื่อใหทราบขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการคํานวณของทาโรยามาเน (Yamane. 1967: 919) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 187 คนและใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสราง หรือการสัมภาษณ
แบบเปนทางการ โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นแนวคิดของการวิจัยในการออกแบบการวิจัย ซึ่งเปนกระบวนการกอน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยมีการวางแผนจากประเด็นปญหา กรอบแนวคิด ทฤษฎี การระบุวัตถุประสงคซึ่งนํามาใชใน
การกําหนดประเด็นคําถามเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในภาคสนาม รวมทั้งการสัมภาษณเจาะลึก เพื่อ
ชวยใหมีความชัดเจนในจุดมุงหมายสําคัญของการศึกษาวิจัยใชกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหนํามาใช สราง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ คือ ในการสรางคําถามในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยโครงสราง
คําถามในการสัมภาษณพัฒนาขึ้นมาจากฐานแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดเสนอไวในการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 เปนการนํามโนทัศนที่ตองการทราบมาตั้งคําถามการวิจัย โดยวิเคราะหหาประเด็นคําถามที่
ตองการเจาะลึกและขอมูลที่ตองการทราบเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงประจักษจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง
3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุ นโลจิสติกสของ
บริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 สรางโครงสรางเนื้อหาของแบบสัมภาษณที่จะใชในการวิจัยในประเด็นตาง ๆแตละองคประกอบ
ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความชัดเจน จากนั้นนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณมาพิจารณาความชัดเจนความเขาใจขอคําถาม และนําไปปรับแกไขใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อไดแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ผูวิจัยจึงนําแบบสัมภาษณที่
ไดพัฒนาแลวไปสัมภาษณ กับกลุมประชากรที่กําหนดไว เปนการสัมภาษณในภาพรวมซึ่งเปนคําถามที่เปนคําถาม
แบบปลายเปดเพื่อใหไดใหขอมูลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ผูวิจัยกําหนดขอบเขตและประเด็นคําถามในการสัมภาษณ โดยยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2) ตรวจสอบความพรอมในการสัมภาษณการนัดหมายการสัมภาษณการเตรียมความพรอมของอุปกรณที่
ใชในการสัมภาษณ
3) นัดหมายการสัมภาษณ และเขาสูการสัมภาษณโดยการแนะนําตนเองเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีตอการ
สัมภาษณ
4) ชี้แจงจุดมุงหมายในการสัมภาษณการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พรอมทั้งการ
ขออนุญาตในการบันทึกการสัมภาษณทั้งจดและการบันทึกดวยเครื่องมือบันทึกเสียง
5) เริ่มประเด็นสัมภาษณและเจาะลึกประเด็นที่เตรียมไวขณะสัมภาษณผูสัมภาษณทําตัวเปนผูฟงที่ดีคอย
กระตุนเตือนใหผูสัมภาษณตอบ รวมทั้งการนําสูกรอบประเด็นคําถามที่ผูวิจัยตองการึคําตอบซึ่งขณะสัมภาษณผูวิจัย
สรางบรรยากาศที่ดีและเปนกันเองในการสัมภาษณ
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6) ปดการสัมภาษณโดยการสรุปคําตอบที่ไดรับและสอบถามประเด็นที่ยังไมไดรับคําตอบ รวมถึงสอบถาม
ประเด็นที่ผูใหสัมภาษณตองการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณของคําตอบเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ
ผูวิจัยกลาวขอบคุณในการใหสัมภาษณ และขอบคุณในการเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําตอบในการสัมภาษณ

สรุปผลการวิจัย
1) ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องบริ ษั ท สยาม แมคโคร จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานคงคลังสินคาและสินคาคงคลัง พบวา ดานตนทุนขนสงเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาดานตนทุน
การเก็บรักษาสินคาคงคลัง และดานตนทุนคลังสินคาและดานตนทุนบริหารจัดการเทากันตามลําดับธุรกิจโลจิสติกส
เริ่มตนพัฒนามาจากการจัดสงสินคาเปนหลัก ตอมาธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาไดแตกยอยออกมาเปนบริการ
จัดการคลังสินคา การบริการกระจายสินคา การบริการบรรทุกสินคา และการขนสงสินคาระหวางประเทศ หลังจาก
นั้นธุรกิจโลจิสติกสไดผนวกขั้นตอนกอนการผลิตเขามารวมดวย เชน การจัดหาวัตถุดิบ และการสต็อกสินคา มา
จนถึงยุคปจจุบันโลจิสติกส ไดรวมไปถึงการจัดการหวงโซอุปทานทัง้ ระบบ ซึ่งบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน)
โดยรวมผูที่เกี่ยวของกับการผลิตและการกระจายสินคาทั้งหมด เชน ผูผลิต ผูคา และผูจัดจํา หนาย นอกจากนี้ยัง
เกิดบริษัทขามชาติขนาดใหญที่ใหบริการธุรกิจโลจิสติกสสมัยใหมแบบครบวงจรที่เรียกวาผูรับจัดการการขนสง
Third Party Logistics (3PLs)ซึ่งทํา หนาที่ประสานภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสเขาดวยกัน ตั้งแตการ
บรรจุหีบหอ การติดฉลากสินคาการจัดสงสินคา และการกระจายสินคา ทั้งนี้เนื่องจากผูผลิตตองการลดความเสี่ยง
ในเรื่องโลจิสติกสซึ่งมีความซับซอนมากขึ้น โดยภายใตสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมทํา ใหบริษัท
ตางๆ มีความตื่นตัว และพยายามปรับตัวเองใหเขากับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อสรางความไดเปรียบใน
เชิงแขงขัน (Competitive Advantage)ดวยการนํา เอากลยุทธ และวิธีการในการบริหารจัดการตางๆเขามาใชใน
องคกร โดยเฉพาะในการพัฒนาดานโลจิสติกสทั้งนี้เพราะเปนเหตุผลที่สําคัญตอไป
2) ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องบริ ษั ท สยาม แมคโคร จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานการขนสง พบวา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง และดานตนทุนคลังสินคาและดานตนทุนบริหาร
จัดการเทากันตามลําดับธุรกิจโลจิสติกส เริ่มตนพัฒนามาจากการจัดสง สินคาเปนหลัก ตอมาธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ขนสงสินคาไดแตกยอยออกมาเปนบริการจัดการคลังสินคา การบริการกระจายสินคา การบริการบรรทุกสินคา และ
การขนสงสินคาระหวางประเทศ หลังจากนั้นธุรกิจโลจิสติกสไดผนวกขั้นตอนกอนการผลิตเขามารวมดวย เชน การ
จัดหาวัตถุดิบ และการสต็อกสินคา มาจนถึงยุคปจจุบันโลจิสติกส ไดรวมไปถึงการจัดการหวงโซอุปทานทั้งระบบ
โดยการบริหารสินคาคงคลังโดยรักษาความสมดุลของวัตถุประสงคทั้งสองขอนี้จึงไมใชเรื่องงาย และเนื่องจากการ
บริหารการผลิตในปจจุบันจะตองคํานึงถึงคุณภาพเปนหลักสําคัญ ซึ่งการบริการลูกคาที่ดีก็เปนสวนหนึ่งของการ
สรางคุณภาพที่ดี ซึ่ง ทําใหลูกค ามีความพึ งพอใจสูง สุดด วยจึ งดูเหมือนวาการมีสิ นคา คงคลั งในระดับ สูงจะเป น
ประโยชนกับกิจการในระยะยาวมากกวา เพราะจะรักษาลูกคาและสวนแบงตลาดไดดี แตอันที่จริงแลวตนทุนสินคา
คงคลังที่สูง ซึงทําใหตนทุนการผลิตสูงดวยมีผลดวยมีผลใหไมสามารถตอสูกับคูแขงในดานราคาไดเปนการจัดการ
ตาง ๆ เกี่ยวกับรายการสินคาในคลังสินคาตั้งแต การรวบรวม จดบันทึกสินคาเขา – ออก การควบคุมใหมีสินคา
เหลือในปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบแบบแผนในการวางแผน จัดสายงาน และควบคุมกิจกรรมเพื่ออํา นวยความ
สะดวกในกระบวนการไหลของสินคาตั้งแตจุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภค เพื่อใหคาใชจายโดยรวมใน
การกระจายสินคาต่ําที่สุด และดวยเหตุนี้โลจิสติกสจึงเกี่ยวของตั้งแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุดณ จุดที่
มีการบริโภคสินคา โดยกิจกรรมหลักของโลจิสติกสจะประกอบดวย (1)การขนสง (2)สินคาคงคลัง (3)กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางนอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ เชน การจัดการคลังสินคา การยกขน การจัดหาวัตถุดิบ
และ การจัดการดานขอมูลการกระจายสินคา เปนตน ภายใตสภาวะการแขงขันอยางรุนแรงในอุตสาหกรรมทํา ให
บริษัท ตา งๆ มี ความตื่น ตัว และพยายามปรับตั วเองใหเขากับสถานการณที่ เป นอยูในป จจุ บัน เพื่อสรางความ
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ไดเปรียบในเชิงแขงขัน (Competitive Advantage)ดวยการนํา เอากลยุทธ และวิธีการในการบริหารจัดการตางๆ
เขามาใชในองคกร โดยเฉพาะในการพัฒนาดานโลจิสติกสทั้งนี้เพราะเปนเหตุผลที่สําคัญตอไป
3) ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องบริ ษั ท สยาม แมคโคร จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารจัดการ พบวา คลังสินคา (Warehouse) คือสถานที่สําหรับวาง จัดเก็บ พัก
กระจายสินคาคงคลัง คลังสินคามีชื่อเรียกไดตางๆ กัน อาทิ ศูนยกระจายสินคา, ศูนยจําหนายสินคา และโกดัง ฯลฯ
คําวาคลังสินคาจึงเปนคําที่มีความหมายรวมๆ สวนจะเรียกวาอะไร ก็ขึ้นอยูกับฟงกชันของคลังสินคาแตละประเภท
คลังสินคาที่รับ สินคาเขามาทําการคัดแยก แลวกระจายออกไป เรียกวา ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)
และกระบวนการ ดังกลาว เรียกวา Cross Dockingในขณะที่คลังสินคาบางแหงมีฟงกชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับ
สินคาเขามาแลว ก็เก็บสินคาไวและทําหนาที่จัดสรรสินคากอนสงมอบตามคําสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนยอยประกอบดวย
รับสินคาเขา จัดเก็บ จัดสินคาตามใบสั่งซื้อ (Order Picking) อันเปนขั้นตอน ที่ใชเวลาและกําลังคนมากที่สุด
ตรวจสอบ หีบหอ และจัดสง กลาวคือ รับหนาที่ในการจําหนายไวดวย จึงเรียกวาศูนยจําหนายสินคา การลดเวลา
และขั้นตอนในศูนยจําหนายสินคาทําไดดวย การนําคอมพิวเตอรชวยออกใบสั่งซื้ออยางไรก็ตาม ขอควรคํานึงถึง
เกี่ยวกับคลังสินคายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเปนเจาของสายการผลิต การจําหนาย และการกระจายสินคาที่
ไมมีคลังสินคาเปนของตัวเอง ไมตองการสรางคลังสินคาเองอาจใชบริการเชาคลังสินคาสาธารณะ และป ระเด็น
เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง คลังสินคาควรตั้งในจุดที่ตอบสนอง ผูใชไดอยางลงตัว ซึ่งความไมแนนอนของอุปสงคทําใหผูผลิต
ตองวางแผนและคํานวณวา จะจัดสรรปนสวนการผลิตเปนจํานวนเทาใด เพื่อนํา สินคาคงคลังมาสรางคุณคาโดย
การผลิตใหเปนสินคา การวางแผนจะทําใหทราบวาควรผลิตจํานวนเทาใดควรจัดเตรียมวัตถุดิบ แตละชนิดจํานวน
เทาไรในวัตถุดิบที่มีอายุสั้นอยางผักผลไม การวางแผนสั่งวัตถุดิบคอนขางจําเปนมาก เพราะสินคาไมมีความเปน
อิสระ มีเงื่อนไข ดานเวลาเปนขอจํากัด หากตองการใหอิสระอาจนําเขาหองเย็น แตเปนการเพิ่มตนทุ น การทราบ
อุปสงคทําใหไดขอมูลของวัตถุดิบที่สินคาคงคลังสงผลตอเนื่องตอระบบการผลิตและจําหนายสินคาเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในเชิงแขงขัน (Competitive Advantage)ดวยการนํา เอากลยุทธ และวิธีการในการบริหารจัดการตางๆ
เขามาใชในองคกร โดยเฉพาะในการพัฒนาดานโลจิสติกสทั้งนี้เพราะเปนเหตุผลที่สําคัญตอไป
4) ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องบริ ษั ท สยาม แมคโคร จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานสารสนเทศ พบวา การจัดการกระบวนการ “โลจิสติกส” นี้ ตองใชบุคคลที่มีหรือใชความรูใน
การจัดการ การดาเนินการทั่วไป การจัดการผลิต การจัดการจัดซื้อจัดหา การจัดการขนสง หรือความรูในการ
จัดการแบบดั้งเดิม แตจะตองมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิม ที่เปนแบบลาดับขั้น และเปนแบบหนาที่การทา
งาน มาเปนการดาเนิน งานแบบการบริหารกระบวนการธุรกิจการผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่น การมีสินคาคงคลังมากเกินไปอาจเปนปญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องตนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคาเสื่อมสภาพ
หมดอายุ ลาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินที่ จมอยูกับสินคาคงคลังนี้ไป
หาประโยชนในดานอื่นๆ องคประกอบที่ใหญที่สุดของตนทุนการผลิตผลิตภัณฑหลายชนิดนอกจากนั้นการที่สินคา
คงคลังที่เพียงพอยังเปนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดทันเวลา จึงเห็นไดวาสินคาคงคลังมีความสําคัญตอ
กิจกรรมหลักของธุรกิจเปนอยางมาก การบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพจึงสงผลกระทบตอผลกําไรจากการ
ประกอบการโดยตรงและในปจจุบันนี้มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาจัดการขอมูลของสินคาคงคลัง เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง แมนยํา และทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อสินคาคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตามความตองการปริมาณ
เพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่ตองการโดยซื้อจากผูขายที่ไววางใจได และนําสงยังสถานที่ที่ถูกตองตามหลักการ
จัดซื้อที่ดีที่สุด เปนจุดเริ่มตนของการบริหารสินคาคงคลังเพื่อใหสามารถดําเนินการผลิตไดโดยไมหยุดชะงัก แต
ระดับสินคาคงคลังที่ต่ําเกิ นไปก็ทําใหบริการลูกคาไมเพียงพอหรือไมทันใจลูกคาในทางตรงกันขามการถือสินคาคง
คลังไวมากเพื่อผลิตในกระบวนการธุรกิจเอง เราสามารถมองเปนโซคุณคาได โดยหมายถึง อนุกรม หรือ กลุมของ
กระบวนการเพิ่มคุณคา โดยเนนที่กระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยี ซึ่งสวนมากจะ พิจารณาในขั้นตอน
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การออกแบบผลิตภัณฑ และการวางแผนกลยุทธวา ตองลงทุนเทาใด ตองใชเครื่องจักรอะไรบาง และเมื่อมาถึง
ขั้นตอนการดาเนินการผลิต กระบวนการธุรกิจตรงนี้ จะกลับมาเนนที่ “โซอุปทาน” และกระบวนการ “โลจิสติกส”
เพื่อชวยในการจัดการทรัพยากรที่ถูกจั ดหามาอยางถูกเวลาและสถานที่ ลดการจัดเก็บ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยพิจาณากระบวนการการผลิตในเชิงการจัดการ มากกวาในเชิงเทคนิค หรือในเชิงวิศวกรรม เชน กาลังการ
ผลิตของเครื่องจักร ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมตอ หรือบูรณาการกับกระบวนการโลจิสติกสตาง ๆ ได

อภิปรายผล
1. ดานคงคลังสินคาและสินคาคงคลัง พบวา ดานตนทุนขนสงเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาดานตนทุนการเก็บ
รักษาสินคาคงคลัง และดานตนทุนคลังสินคาและดานตนทุนบริหารจัดการเทากันตามลําดับธุรกิจ โลจิสติกส เริ่มตน
พัฒนามาจากการจัดสงสินคาเปนหลัก ตอมาธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาไดแตกยอยออกมาเปนบริการจัดการ
คลังสินคา การบริการกระจายสินคา การบริการบรรทุกสินคา และการขนสงสินคาระหวางประเทศ หลังจากนั้น
ธุรกิจโลจิสติกสไดผนวกขั้นตอนกอนการผลิตเขามารวมดวย เชน การจัดหาวัตถุดิบ และการสต็อกสินคา มาจนถึง
ยุคปจจุบันโลจิสติกส ไดรวมไปถึงการจัดการหวงโซอุปทานทั้งระบบ ซึ่งบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน)
โดยรวมผูที่เกี่ยวของกับการผลิตและการกระจายสินคา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชานนท ชาญเจริญลาภ
(2553) วิจัยเรื่องกลยุทธการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางดานโลจิ สติกสในศูนยกระจายสินคาเปนการวิจัยที่มุงศึกษา
แนวทางในการกําหนดรายการสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองเพื่อนําไปประยุกตใชสําหรับการกําหนดสมรรถนะ
ของบุคลากรทางดานโลจิสติกสภาคในศูนยกระจายสินคการศึกษาบุคลากรในระดับผูบริหารงานทางดานโลจิสติกส
จํา นวน 23 ตํ าแหน งโดยเครื่องมื อที่ ใช รวบรวมขอมูล มี 46 ฉบั บแตกตา งกันไปตามตํา แหนง งานและแบ งเป น
ตําแหนงละ 2 ฉบับคือฉบับที่ 1 สาหรับประเมินตนเองฉบับที่ 2 สําหรับผูบริหารประเมินซึ่งพัฒนามาจากเทคนิค
การสัมภาษณสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ยและผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญมีดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก
ที่องคกรควรพัฒนาเรียงตามลาดับดังนี้ 1.1 ทํางานไดอยางถูกตองแมนยํา 44.61% 2) สมรรถนะรองที่องคกรควร
พัฒนาเรียงลาดับดังนี้ 2.1 การมอบหมายงาน 14.13 2.2 การวางแผน 13.78% 2.3 การประสานงาน 8.06%
พรอมทั้งผลงานวิจัยของพรเทพ ผดุงถิ่น (2552) วิจัยเรื่องการวิเคราะหแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ดานโลจิ สติกสและโซอุป ทานสําหรับผูประกอบการ SMEs ในพื้น ที่จังหวั ดปทุม ธานีพบวา ประสิทธิ ภาพการ
ดําเนินงานดานโลจิสติกสและโซอุปทานของ SMEs ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับที่ยังตองพัฒนาอยู 8 ดาน
ไดแกการขนสงสินคาเที่ยวไปและเที่ยวกลับการขนสงเต็มคันรถตนทุนขนสงตอรายไดอัตราการเติบโตของกําไรอัตรา
การเติบโตของสวนแบงตลาดแนวโนมของจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นตนทุนสินคาคงคลังตอรายไดและตนทุนการบริหาร
ตอรายไดงานวิจัยไดทดสอบความสัมพันธทางสถิติเพื่อระบุกลุมธุรกิจที่ประสบปญหาพบวากลุม 21 ธุรกิจที่มีปญหา
มีอยูหลากหลายเชน SMEs ที่อยูในอุตสาหกรรมการขนสงและ SMEs ที่ดําเนินการในดานการจัดการลูกคาสัมพันธ
การพยากรณความตองการของตลาดการกําหนดสั่งซื้อแบบประหยัดและการผลิตแบบทันเวลาพอดีไดอยางไม
สมบูรณทั้งนี้ปจจัยภายนอก เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราภาษีอัตราเงินเฟอและฤดูกาลลวนสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางดานโลจิสติกสและโซอุปทานของ SMEs ดวยเชนกัน
2. ดานการขนสง พบวา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง และดานตนทุนคลังสินคาและดานตนทุนบริหาร
จัดการเทากันตามลําดับธุรกิจโลจิสติกส เริ่มตนพัฒนามาจากการจัดสงสินคาเปนหลัก ตอมาธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ขนสงสินคาไดแตกยอยออกมาเปนบริการจัดการคลังสินคา การบริการกระจายสินคา การบริการบรรทุกสินคา และ
การขนสงสินคาระหวางประเทศ หลังจากนั้นธุรกิจโลจิสติกสไดผนวกขั้นตอนกอนการผลิตเขามารวมดวย เชน การ
จัดหาวัตถุดิบ และการสต็อกสินคา มาจนถึงยุคปจจุบันโลจิสติกส ไดรวมไปถึงการจัดการหวงโซอุปทานทั้งระบบ
โดยการบริหารสินคาคงคลังโดยรักษาความสมดุลของวัตถุประสงคทั้งสองขอนี้จึงไมใชเรื่องงาย และเนื่องจากการ
บริหารการผลิตในปจจุบันจะตองคํานึงถึงคุณภาพเปนหลักสําคัญ ซึ่งการบริการลูกคาที่ดีก็เปนสวนหนึ่งของการ
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สรางคุณภาพที่ดี ซึ่ง ทํา ใหลูกค ามีความพึ งพอใจสูง สุดด วยจึ งดูเหมือนวาการมีสิ นคา คงคลั งในระดับ สูงจะเป น
ประโยชนกับกิจการในระยะยาวมากกวา เพราะจะรักษาลูกคาและสวนแบงตลาดไดดี แตอันที่จริงแลวตนทุนสินคา
คงคลังที่สูง ซึงทําใหตนทุนการผลิตสูงดวยมีผลดวยมีผลใหไมสามารถตอสูกั บคูแขงในดานราคาไดเปนการจัดการ
ตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วาสนา จรูญศรีโชติกําจร (2550) วิจัยเรื่องผลกระทบของประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกสที่มีตอความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยโดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยจํานวน 297 คนและใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก F-test (ANOVA และ MANOVA) โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปรการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและการวิเคราะหความ
ถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบวาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีความคิดเห็นดวย
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสโดยรวมและเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากไดแกดานการพยากรณ
ดานการบริหารสินคาคงคลังดานการจัดซื้อดานการติดตอสื่อสารทางโลจิสติกส ดานการขนสงและดานการบริหาร
คลังสินคาและมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความไดเปรียบทางการแขงขันโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ
มากไดแกดานตนทุนดานความแตกตางและดานการมุงเนนบางสวนของการตลาดผูประกอบการธุรกิจที่มีเงินทุนจด
ทะเบียนจานวนพนักงานและระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจแตกตางกันมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกสและมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความไดเปรียบทางการแขงขันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยสรุปประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยดังนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารใหความสํา คัญเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกสใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อเปนการสะทอนถึงความไดเปรียบทางการแขงขันอันจะกอใหเกิด
ประโยชนและคุณคาต อผูประกอบการธุรกิจซึ่งจะสงผลสําเร็จตอองคกรในที่สุด และงานวิจัยของวราภรณ ศรีสุข
(2551) วิจัยเรื่องการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในประเทศไทยโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในประเทศไทยจานวน 170 รายไดมาโดยการสุมแบบชั้นภูมิและการเก็บ
ขอมูลใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก F-test สาหรับการวิเคราะห
ความแปรปรวนและการวิ เคราะหค วามแปรปรวนแบบพหุคู ณ พบว า ผู ป ระกอบการมี การปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ การ
จัดการโลจิสติกสโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับบอยครั้งไดแกดานการบริการลูกคาดานการดาเนินการ
ตามคาสั่ ง ของลูกคา ดา นการบริหารสิ น คาคงคลั ง ด านการจั ด ซื้อด านการขนสง และด า นการบริหารคลั งสิ น ค า
ผูประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสโดยรวมดานการจัดซื้อและดานการ
ขนสงแตกตางกันผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนและจานวนพนักงานตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกสโดยรวมดานการดาเนินการตามคาสั่งของลูกคาดานการจัดซื้อดานการขนสงและดานการบริหารคลังสินคา
แตกตางกันและผูประกอบการที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานตางกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสดาน
การบริหารสินคาคงคลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ดานการบริหารจัดการ พบวา คลังสินคา (Warehouse) คือสถานที่สําหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจาย
สินคาคงคลัง คลังสินคามีชื่อเรียกไดตางๆ กัน อาทิ ศูนยกระจายสินคา , ศูนยจําหนายสินคา และโกดัง ฯลฯ คําวา
คลังสินคาจึงเปนคําที่มีความหมายรวมๆ สวนจะเรียกวาอะไร ก็ขึ้นอยูกับฟงกชันของคลังสินคาแตละประเภท
คลังสินคาที่รับ สินคาเขามาทําการคัดแยก แลวกระจายออกไป เรียกวา ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)
และกระบวนการ ดังกลาว เรียกวา Cross Dockingในขณะที่คลังสินคาบางแหงมีฟงกชันเพิ่มขึ้นมาคือหลัง รับ
สินคาเขามาแลว ก็เก็บสินคาไวและทําหนาที่จัดสรรสินคากอนสงมอบตามคําสั่งซื้อ จึงมีขั้นตอนยอยประกอบดวย
รับสินคาเขา จัดเก็บ จัดสินคาตามใบสั่งซื้อ (Order Picking) อันเปนขั้นตอน ที่ใชเวลาและกําลังคนมากที่สุด
ตรวจสอบ หีบหอ และจัดสง กลาวคือ รับหนาที่ในการจําหนายไวดวย จึงเรียกวาศูนยจําหนายสินคา การลดเวลา
และขั้นตอนในศูนยจําหนายสินคาทําไดดวย การนําคอมพิวเตอรช วยออกใบสั่งซื้ออยางไรก็ตาม ขอควรคํานึงถึง
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เกี่ยวกับคลังสินคายังรวมถึง ประเด็นเกี่ยวกับความเปนเจาของสายการผลิต การจําหนาย และการกระจายสินคาที่
ไมมีคลังสินคาเปนของตัวเอง ไมตองการสรางคลังสินคาเองอาจใชบริการเชาคลังสินคาสาธารณะ และประเด็น
เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
4. ดานสารสนเทศ พบวา การจัดการกระบวนการ “โลจิสติกส” นี้ ตองใชบุคคลที่มีหรือใชความรูในการ
จัดการ การดาเนินการทั่วไป การจัดการผลิต การจัดการจัดซื้อจัดหา การจัดการขนสง หรือความรูในการจัดการ
แบบดั้งเดิม แตจะตองมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิม ที่เปนแบบลาดับขั้น และเปนแบบหนาที่การทางาน มา
เปนการดาเนินงานแบบการบริหารกระบวนการธุรกิจการผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น การมี
สินคาคงคลังมากเกินไปอาจเปนปญหากับธุรกิจ ทั้งในเรื่องตนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคาเสื่อมสภาพ หมดอายุ
ลาสมัย ถูกขโมย หรือสู ญหาย นอกจากนี้ยั งทํ าใหสู ญเสียโอกาสในการนําเงิน ที่จ มอยูกับสิ นคาคงคลัง นี้ไ ปหา
ประโยชนในดานอื่นๆ องคประกอบที่ใหญที่สุดของตนทุนการผลิตผลิตภัณฑหลายชนิดนอกจากนั้นการที่สินคาคง
คลังที่เพียงพอยังเปนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดทันเวลา จึงเห็นไดวาสินคาคงคลังมีความสําคัญตอ
กิจกรรมหลักของธุรกิจเปนอยางมาก การบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพจึงสงผลกระทบตอผลกําไรจากการ
ประกอบการโดยตรงและในปจจุบันนี้มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาจัดการขอมูลของสินคาคงคลัง เพื่อใหเกิด
ความถูกตอง แมนยํา และทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อสินคาคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตามความตองการปริมาณ
เพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาที่ตองการโดยซื้อจากผูขายที่ไววางใจได และนําสงยังสถานที่ที่ถูกตองตามหลักการ
จัดซื้อที่ดีที่สุด เปนจุดเริ่มตนของการบริหารสินคาคงคลังเพื่อใหส ามารถดําเนินการผลิตไดโดยไมหยุดชะงัก แต
ระดับสินคาคงคลังที่ต่ําเกินไปก็ทําใหบริการลูกคาไมเพียงพอหรือไมทันใจลูกคาในทางตรงกันขามการถือสินคาคง
คลังไวมากเพื่อผลิตในกระบวนการธุรกิจเอง โดยสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชา คุณวันนา (2551) ศึกษาเรื่อง
กระบวนการสื่อสารในการสรางความรวมมือดานสิ่งแวดลอมขององคการภาคธุรกิจและองคการพัฒนาเอกชน
พบวา มีสวนที่เหมือนกัน คือ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม องคการภาคธุรกิจและองคการพัฒนา
เอกชนมีความตางกัน ในเชิงประชาสัมพันธที่องคการภาคธุรกิจใหความสําคัญเปนหลัก ขณะที่องคการพัฒนา
เอกชนใหความสําคัญในระดับรอง ในเชิงจุดยืนระยะแรก องคการภาคธุรกิจสนับสนุนเงินและทรัพยากร ระยะกลาง
สนับสนุนความรูความสามารถเฉพาะดาน และระยะยาวสนับสนุนองคความรูในการพัฒนาองคการ สวนองคการ
พัฒนาเอกชนในระยะแรกและระยะกลางเปนผูลงมือปฏิบัติ โดยยึดมั่นภารกิจหลักขององคการ สวนในระยะยาวมี
บทบาทสําคัญในการผลักดันองคการภาคธุรกิจใหเปนองคการที่ดี แนวทางในการประสานความรวมมือขององคการ
ภาคธุรกิจและองคการพัฒนาเอกชน มี 3 แนวทาง คือ การสื่อสารผาน แมสื่อหรือองคการที่สนับสนุนที่เปนผู
ประสานงานกลาง การสื่อสารโดยตางฝายตางแสวงหา และการสื่อสารของคนคอเดียวกัน กระบวนการสื่อสารใน
การบริหารโครงการบนความรวมมือขององคการภาคธุรกิจและองคการพัฒนาเอกชนอยูบนพื้นฐานของหลักการ
วิจัย การปฏิบัติ การสื่อสาร และการประเมินผล ปญหาและอุปสรรค พบวา ในระยะตนเปนเรื่องของความแตกตาง
ของวิธีคิด วิธีการทํางาน ความเขาใจในเนื้อหาสาระที่สื่อสารไมตรงกัน ระยะกลางเปนเรื่องของความเกรงใจ สวน
ระยะยาวขาดการบริหารเวลาและกําลังคน สวนทางออกในระยะเริ่มตนทั้งสองฝายตองการผูประสานงานกลาง
ระยะลกลางเนนการกระชับความรวมมือ ระยะยาวตองมี การสื่อสารที่ชัดเจนอยางสม่ําเสมอทั้งเปนทางการและไม
เปนทางการ และงานวิจัยของฐิตารีย สาริกัน (2553) วิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาบริษัทเนสทเล (ไทย) จากัดสาขาบางปูผลการวิจัยพบว า
ขอมูลปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง21-30 ปมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีแ ละมี ร ะยะเวลาในการทางานอยู ระหว า ง 6-10 ป ขอมู ล ป จ จั ย ด า นองคกรผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี
ระยะเวลาในการดาเนิ น ธุ รกิจ 20 ป ขึ้นไปลั ก ษณะของสิ น คา สว นใหญเป น สิ น คา สํ า เร็จ รูป และขอมู ลเกี่ย วกับ
ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาพบวาโดยรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดผลการ
เปรียบเทียบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานเพศอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมี
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาไมแตกตางกันสวนพนักงานที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมี ระดับความคิดเห็นเกี่ย วกับประสิท ธิภาพการจัดการคลังสิน คาแตกตางกันและปจจั ยดานองคกร
ระยะเวลาที่ดาเนินกิจการลักษณะของสินคาที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินคาไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1.1 บริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครจะตองนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ภาครัฐกําหนดไว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางสูงสุด และคอย
ติดตามประเมินผล พรอมทั้งรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดของการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อนํามาใชใ นการ
ปรับปรุงแกไขในแตละครั้งจะตองมีการพิจารณา การประชุมหารือเพื่อใหเกิดความสอดคลอง หรือเกิดผลกระทบตอ
ภาคธุรกิจนอยที่สุด พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ที่ภาครัฐพยายามเขามาจัดระบบโลจิ
สติกสใหเกิดผลกระทบที่นอยที่สุด
1.2 บริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครตองพิจารณาใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจนปจจุบัน พรอมทั้งการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการสนับสนุนเนนขอมูลขาวสาร เพื่อมิ
ใหเป นการเสี ย เวลาโดยเปล า ประโยชนในการจั ดทํ าที่ มีทิ ศทางถูกต องตรงอย างตอเนื่ องเต็ มป ระสิ ทธิ ภาพ ได
มาตรฐานสากลตอไป
1.3 ตองประชุมหารือกับหนวยงานสนับสนุน/หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการแผนงานจัดการประชุม
หารือกับหนวยงานสนับสนุน/หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร/กล
ยุทธของแผนพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.4 ตองมีการพัฒนาระบบการบริหารจั ดการขนสงสินค าและบริการของบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครที่จําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกันในลักษณะบูรณาการทั้งในเชิงเปาหมาย
วิธีการ และชวงเวลา เพื่อใหเกิดผลลัพธจากการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและมีความยั่งยืน ใหเกิดการเคลื่อนยาย
การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการบริการ เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ
ในการตอบสนองความตองการของลูกคา และเพิ่มความปลอดภัย และความเชื่อถือไดในการสงสินคาและบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อลดตนทุนการขนสงสินคาและเพิ่มความสามารถในการแขงขันตอไป
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งตองมีการศึกษา
ในเชิงปริมาณเพิ่มเติมเพื่อเปนการอธิบายในรายละเอียดบางอยางใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งการเพิ่มตัว
แปรที่มีสวนสําคัญในเรื่องนี้เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมซึ่งจะสงผลดีตอความสําเร็จในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของของ
หนวยงานเพื่อเปนการอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสวนตาง ๆ สงผลตอความสําเร็จในสวนที่เกี่ยวของวา
มีในทิศทางใดบางใหเกิดความเขาใจและมีเปาหมายชัดเจนตอไป
2.3 ควรมีการศึกษาในเรื่องของนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกสของบริษัท สยาม แมค
โคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครในการพัฒนาในกิจกรรมตาง ๆ ความรู ขอมูลขาวสาร และการรวมกัน
ทําความเขาใจปญหา นํามาเชื่อมโยงกับความสามารถ และกําหนดทางเลือกใหม ของการบริหารมีความปรารถนา
รวมกันที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหมๆ นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาระบบโลจิสติกสตอไป
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หลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง
Principles Procurement Agency within the Ministry of Tambon Bang Luang.
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พิรญาณ ศรีเพียงจันทร
ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย

บทคัดยอ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายใน มีอยูหลายทฤษฎี แตทฤษฎีที่เหมาะสม
กับประเด็นเรื่องหลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง ที่เหมาะสมที่สุด
นาจะเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2538 ไดใหค วามหมายไว
วา การพัสดุ คือ การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การเหมา การควบคุม การจําหนายและการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่
กําหนดไว ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก ตัวแปรตาม ดานการจัดหาพัสดุ ดานการตรวจรับพัสดุ
ดานการควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ และดานการจําหนายพัสดุ
คําสําคัญ : หลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายใน
Abstract
Theories concerning the management of the agency within the parcel. There are
several theories But the theory that the issue of the management of procurement
departments within the organization, Bang Luang. Optimal is a Ministerial Regulation on
Procurement of Tambon Administration Organization. Fri. 2538 has meant that the parcel is
to do it yourself, hire a contractor to purchase the control, distribution and other operations
as required. Consists of 4 main factors are variable according to the procurement. The top
pick Control and parcel shelf. And the distribution of supplies
Key Words : Principles of Procurement Departments.

บทนํา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพ ปญหาและอุปสรรค วิเคราะหและเปรียบเทียบความสัมพันธ
ของปจจัยที่สงผลตอการจัดการงานพัสดุกับปญหาการจัดการงานพัสดุ และเพื่อนําผลการศึกษาเสนอผูบริหารเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม การศึกษาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 มาตราสวน ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเรื่องหลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงาน
ภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาที (t-test แบบ
Independent) และค า เอฟ (F-test) แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ นํ า มาใช ไ ด แก ความหมายการบริหารงานพั ส ดุ
การบริหารงานพัสดุ กระบวนการบริหารงานพัสดุ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับ
1. ความหมายการบริหารงานพัสดุ
มัลลี เวชชาชีวะ (2516, หนา8) ใหความหมายวา การบริหารพัสดุเปนการกําหนดความตองการ การจัดสง
วัตถุดิบ พัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณอื่นที่มนุษยจะพึงตองการไปใหโรงงานเพื่อผลิตออกเปนสินคาหรือของสําเร็จรูป
แลวสงออกไปใหตลาดและผูใชอยางถูกตองและทันเวลาจนถึงจําหนายของเหลือออกจากระบบ สุชาติ ศุภมงคล
(2527, หนา5) ใหความหมายการบริหารพัสดุเปนการดูแลและจัดการเกี่ยวกับวัสดุตาง ๆ ที่อยูในคลังวัสดุที่ใชอยูใน
กิจกรรมนั้น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด กลาวคือให(สภาพคลองตัวและลดคาใชจายอันเกิดจากการจัดหา เก็บ
รักษาและเคลื่อนยายวัสดุนั้นเพื่อนําไปใชหรือขายใหกับผูตองการระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 ไดใหความหมายไววา การพัสดุ คือ การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การเหมา
การควบคุม การจําหนายและการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กํา หนดไวในระเบียบเนตรพัณณา ยาวิราช (2546, หนา
42) ใหความหมายวา การบริหารพัสดุ คือ การจัดหาจัดซื้อและเก็บรักษาพัสดุ รวมถึงการจําแนกแจกจายพัสดุใหใช
ในหนวยงานยอยตาง ๆ ในสํานักงานและมีองคประกอบที่เกี่ยวของ 2 สวนคือ
1. พัสดุหรือวัสดุ คือ สิ่งของ อุปกรณ อะไหล ของใชเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในการดําเนินการใหสะดวกคลองตัว
มากยิ่งขึ้นเปนสิ่งของที่ใชหมดไป
2. ครุภัณฑ คือ ของใชหรืออุปกรณที่มีอายุการใชงานนานขึ้นเปนสิ่งของเครื่องใชถาวรจากความหมาย
ขางตน ทําใหสรุปไดวา การบริหารพัสดุ คือ การดูแลจัดการที่เกี่ยวกับ พัสดุและครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตั้งแตการกําหนดความตองการ การจัดซื้อ การหาการจัดสง การเก็บรักษาการจําแนกแจกจาย และการจําหนาย
ออกจากระบบ สุภาพร ยอดธรรมมา (2547, หนา 18) ไดใหความหมายการบริหารพัสดุ หมายถึง การดูแลจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุตาง ๆ ทั้งที่ อยูในคลังและวัสดุที่ใชอยูในกิจการนั้นใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด กลาวคือ ใหมีสภาพ
คลองตัวและลดคา ใชจายอันเกิดจากการจัดหา เก็บรักษาและเคลื่อนยา ยวัสดุนั้นเพื่อนําไปใชหรือขายใหกับ ผู
ตองการ
2. การบริหารงานพัสดุ
การบริห ารงานพั ส ดุ หมายถึง การดํ า เนิ น การตามกระบวนการบริห ารงานพั ส ดุ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ซึ่งไดแกการวางแผนพัสดุ การกําหนด
ความตองการพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ และการจําหนายพัสดุ
โดยสรุปการบริหารพัสดุ หมายถึง การดําเนินการที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผนการไดมาซึ่งพัสดุ การแจกจาย
การบํารุงรักษาและการจําหนายพัสดุหรืออาจหมายถึงการจัดการพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งการดําเนินงานของทุกหนว ยงานจะตองเกี่ยวของกับการบริหารพัสดุ การ
บริหารพั ส ดุ เป น การดํ า เนิ น การที่ เกี่ย วขอ งกับ การได ม าซึ่ ง พั ส ดุ เพื่ อใหเกิด ประสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด ในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. กระบวนการบริหารงานพัสดุ
การบริหารงานพัสดุเปนงานที่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ ผูปฏิบั ติตองรูและเขาใจภารกิจเกี่ยวกับ
งานนี้อยางลึกซึ้ง ลักษณะของการบริหารงานประเภทนี้จะเกี่ยวของกับการบริหารงานการเงินงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การจัดหาวัสดุครุภัณฑของทางราชการ รวมทั้งวิธีการบํารุงรักษาดวยการบริหารงานประเภทนี้จึงมี
แนวดําเนินการไวหลายลักษณะเปนกระบวนการที่มีกิจกรรมตอเนื่องกันไปเปนลําดับขั้น เชนเดียวกับกระบวนการ
บริหารอื่น ๆ ไดมีผูเสนอแนวทางการบริหารงานพัสดุไวหลายแนวทาง ดังนี้
เนตรพัณณา ยาวิราช (2546, หนา342-343) ใหอธิบายหลักการกําหนดแนวทางการบริหารพัสดุไววา
สามารถกระทําไดดังนี้
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1. การคาดคะเนเตรียมการจัดหาพัสดุความตองการใชงานโดยพิจารณาจากปริมาณงานความตองการของ
ผูใชงาน สถิติการใชงานในอดีตนํามาพิจารณาในการจัดหามาใชสําหรับอนาคต
2. การจัดหาพัส ดุที่มีคุณภาพโดยการสํารวจจากรานคา บริษัท หรือหางรา นตาง ๆ ที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานโดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติการใชงานคุณภาพของสินคาที่นําเสนอวามีวาม
แตกตางกันอยางไร นอกจากนี้ยังตองจัดหาพัสดุใหมีอยูอยางเพียงพอตอความตองการใชงานไมทําใหงานหยุดชะงัก
อันจะเปนผลเสียตอองคกร
3. การพิจารณาตนทุนคาใชจายที่ประหยัดพัสดุแตสามารถใชงานไดดีที่สุดโดยการจัดซื้อควรคํานึงถึงความ
คุมคาแกการใชงานโดยเสียคาใชจายนอยที่สุดเพราะถือวาเปนคาใชจายของหนวยงานรวมถึงคาใชจายในการ
บํารุงรักษาดวย
4. การเก็บรักษา การบํารุงรักษาพัสดุใหมีคุณภาพอยูเสมอ ไมชํารุดเสียหาย เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยจาก
สิ่งรบกวนตาง ๆ เชน ความชื้น แมลงตาง ๆ การเกิดอัคคีภัย น้ําทวมขัง การซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุเมื่อเกิดการ
ชํารุดบกพรอง การจัดหาพัสดุทดแทนเมื่อตองนําไปซอมแซมเพื่อใหมีใชงาน การเคลื่อนยายพัสดุไปใชงานในสถานที่
ตาง ๆ กระทําอยางระมัดระวัง ปองกันการชํารุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การมีพัสดุเพียงพอตอการใชงานมีพัสดุ
คงเหลือสํารองไวใชในกรณีฉุกเฉินเรงดวนในสวนขององคกรที่เปนหนวยงานราชการนั้น
เทียมใจ สุขสุภา (2541) อธิบายวาแนวทางการบริหารพัสดุควรปฏิบัติตามใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2538 พ.ศ.2539 รวมทั้งกฎหมาย ขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีโดยเครงครัด ทั้งนี้ตองคํานึงถึงการทํางานแบบประหยัดงบประมาณโดยอาศัยการจัดการที่ดีซึ่ง
ประกอบดวย
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามที่คาดหมายไวหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ การทํางานที่ตองการใหไดประโยชนสูงสุด
2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การพิจารณาผลของการทํางานที่สําเร็จลุลวงดังประสงคหรือ
คาดหวังไว
3. ประหยัด (Economy) หมายถึง การพิจารณาถึงการแสวงหาวิธีการที่จะใชจายเงินหรือทรัพยสินของ
องคกรดวยความรอบคอบดวยเหตุผลและมุงประโยชนขององคกรเปนที่ตั้งจากแนวทางการบริหารพัสดุขางตน สรุป
ไดวาเปนการดําเนินการตามกระบวนความตองการใชพัสดุนบั ตั้งแตการประเมินความตองการใชงาน การจัดหาพัสดุ
ที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพและการเก็บ รั กษาไว ใ นสถานที่ ป ลอดภั ย ทั้ ง นี้ ใ นส ว นราชการต องปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑตามที่หนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนดโดยเครงครัดโดยอาศัยหลักการจัดการที่ดี องคการบริหารสวน
ตําบลก็เชนเดียวกัน มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2535 แกไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ.2558 เปนแนวทางในการปฏิบัติและสาระสําคัญ
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วงจรการบริหารพัสดุ
วงจรการบริหารพัสดุที่มีขั้นตอนของงานที่ตอเนื่องกันเปนวงจร ปรากฏดังนี้

การจัดหาพัสดุ

การจําหนาย
พัสดุ

การตรวจรับ
พัสดุ

การควบคุมและเก็บ
รักษาพัสดุ
จากภาพที่ 1 ไดแสดงขั้นตอนการจัดการงานพัสดุ ทําใหเห็นวาการบริหารพัสดุนั้นเริ่มตนดวยการมีโครงการ
การกําหนดพัสดุอุปกรณที่จําเปนตองานเมื่อไดรับอนุมัติแลวก็เริ่มจัดหานํามาเก็บไวที่คลังเพื่อรอการสั่งจายหรือจาย
ไปใหปฏิบัติงานไดทันที อุปกรณตาง ๆ เหลานี้ตองมีการบํารุงรักษา ซอมแซมอยูเสมอจนกวาจะเห็นวาไมสามารถใช
การไดหรือลาสมัยจนไมมีประโยชนตอการทํางานแลวตองจําหนายออกไปจากบัญชีขั้นตอนของงานจะหมุนเวียน
เปนวงจรหนาที่ตาง ๆ ในวงจรแตละหนาที่ยอมมีวามสําคัญในตัวมันเอง ทั้งนี้จะขาดหนาที่ใดหนาที่หนึ่งไมได เพราะ
ภาระตาง ๆ ตองเกี่ยวโยงเปนลูกโซและประสานงานเปนจังหวะถาหนาที่หนึ่งบกพรองก็จะมีผลกระทบกระเทือนถึง
กันหมดและจากแผนภูมิทําใหเห็นวาการบริหารพัสดุจะประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดหาพัสดุ ในการดําเนินการจัดหาพัสดุนั้นเจาหนาที่ผูปฏิบั ติงานตองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
จัดหาที่หนวยงานวางไวโดยใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ มีหนวยงานราชการทั่วไปตองปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ฉบับแกไข พ.ศ.2538 พ.ศ.2539 และฉบับแกไขเพิ่มเติม) การจัดหา
พัสดุตามระเบียบของทางราชการนั้นประกอบดวยการซื้อ การจาง การจัดทําเอง การรับโอน การรับบริจาค การรับ
ความชวยเหลือ การแลกเปลี่ยน และการเชาโดยตองดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบอยางเครงครัดแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุไว ดังนี้
1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหาพัสดุสามารถจัดหาของใชตามตองการไดรวดเร็วขึ้นสามารถ
สนองตอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน/โครงการของกระทรวง ทบวง กรม ไดดีขึ้น
1.2 สามารถเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณไดมากขึ้นยกเวนพัสดุที่ใชระยะเวลาในการ
ผลิต หรือสั่งจากตางประเทศ
1.3 สามารถติดตามผลการดําเนินการจัดหาของหนวยงานทั้งหมดไดโดยงายเปนรูปธรรม
1.4 สามารถติดตามผลการใชจายเงินในภาพรวมไดโดยงาย
1.5 สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการเบิกจายเงินดวยความสะดวก
รวดเร็วและเที่ยงตรง
1.6 มองเห็นปญหาอุปสรรคไดชัดเจนสามารถหาแนวทางแกไขปญหาเรงรัดงานและการเบิก
จายเงินไดงายทําใหสามารถพัฒนางานในความรับผิดชอบไดดีขนึ้
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การวางแผนการจัดการโครงการ การจัดหาพัสดุมีจุดเริ่มตนเหมือนกับงานอื่น ๆ คือตองมีการ
วางแผนเกี่ยวกับการใช การไดมาของพัสดุโดยเฉพาะ โดยอาศัยการทําแผนงานรวมกับแผนงานอื่น ๆ แตแผนหลัก
นั้นควรจะเปนแผนระยะสัน้ คือแผน 1 ป ทั้งนี้เมื่อสามารถนําแผนนั้นมาเปนแนวทางในการปฏิบัติขั้นตอนที่สองของ
วงจรการจัดหาพัสดุได อยางสัมฤทธิผลตามเปาหมายของแผนได
2. การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุมีหนาที่ดังนี้
2.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาฝายบริหารของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นกอน
2.2 ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไวสําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรจะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา
หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ไดในกรณีจําเปนที่ไม
สามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดไดใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
2.3 โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด
2.4 เมื่ อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพั สดุ ไว และถือวา ผูข ายหรือผู รับ จ างได สง มอบพั ส ดุ
ถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสงแลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดย
ลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจา ง 1 ฉบั บ และเจาหนาที่ พัสดุ 1 ฉบับ เพื่ อ
ดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของหนวยการบริหารราชการส วนทองถิ่นและรายงานให
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทราบ
2.5 ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวนแต
ไมถูกตองทั้งหมดถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือ
ปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อแจงให
ผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันตรวจพบแตทั้งนี้ไมตัดสิทธิของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
2.6 การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรื อหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไป
แลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้นและโดยปกติใหรีบรายงาน
หัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทํา
การนับแตวันที่ตรวจพบ
2.7 ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนาฝาย
บริหารของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการถาหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นสั่งการใหรับพัสดุนั้นไวจึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแตกรณี
3. การควบคุมและเก็บรักษาพัสดุขึ้นอยูที่การจัดหาพัสดุที่ถูกตองและแจกจายแกผูใชไดทันเวลาและใน
ปริมาณที่ถูกตองการแจกจายพัสดุนั้นเจาหนาที่ผูปฏิบัติตองรับผิดชอบตั้งแตการจัดการควบคุมพัสดุ วางแผนการ
เก็บ และจัดเก็บในคลังพัสดุ ดําเนินการแจกจายพัสดุตามใบเบิกการสํารวจพัสดุที่คงเหลือและดําเนินการจัดซื้อมา
เพิ่มเติมสอดคลองกับ ศิวพร มัณฑุการนนท 2533,หนา207) กลาววาวัตถุประสงคในการควบคุมพัสดุเพื่อปองกัน
ไมให(พัสดุในคลังพัสดุมากเกินไปและเพื่อเห็นแนวทางในการคาดคะเนราคาไวลวงหนา สามารถทราบสภาพของ
ตลาดตลอดจนความตองการของผูใชในขั้นตอนการแจกจายพัสดุนั้นระบบที่มีวามสําคัญอยางมากคือระบบการ
ควบคุมพัส ดุซึ่งประกอบดวยการควบคุมทางบัญ ชี (Stock Control) และการควบคุมการจั ดสนอง (Supply
Control) ดังเชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2534) อธิ บายวาการควบคุมทางบัญชี หมายถึง การลงบัญชี
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จํานวนพัสดุเขา-ออก และ(อยูในคลังพัสดุ รวมทั้งรายการคางรับ คางจาย และสถิติการจายใหกับหนวยงานตาง ๆ
ขององคกร ซึ่งเปนหนวยงานใชอีกดวย สวนการควบคุม การจัดสนอง หมายถึง การควบคุมระดับพัสดุในคลังใหอยู
ในเกณฑพอเหมาะหรือพอดีเพื่อการสนับสนุ นแกหนวยใชอยางมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาพัสดุ เปนขั้นตอนที่
เกิดขึ้นเมื่อพัสดุไดถูกแจกจายไปจนถึงมือของหนวยใชแลวการบํารุงรักษาก็เปนขั้นตอนที่มีวามเกี่ยวพันกับขั้นตอน
อื่น ๆ ของการจัดการพัสดุอยางมากตั้งแตการจัดหา ซึ่งจะตองคํานึงถึงการควบคุมคุณภาพของพัสดุที่จัดหาเพื่อไม
ทําใหเกิดปญหาการชํารุดเสื่อมสภาพกอนกําหนดอันจะเปนปญหาในการกําหนดชวงเวลาการบํารุงรักษาใหเปน
มาตรฐานนอกจากนั้นการวางแผนการบํารุงรักษาก็จะตองทําไปพรอม ๆ กับการจัดหาพัสดุและมีการจัดเตรียมพัสดุ
สํารองที่จําเปน เพื่อแจกจายใหแกหนวยใชใหเพียงพอรวมทั้งจะตองมีการจัดฝกอบรมผูใชใหรูจักการใชและการ
บํารุงรักษาอยางถูกวิธีและสุดทายเมื่อไมสามารถบํารุงรักษาไดอีกตอไปก็จะพิจารณาจําหนายออกจากบัญชีการ
บํารุงรักษาพัสดุ หมายถึง การกระทําใด ๆ ก็ตามที่มุงจะรักษาปองกันแก ไขใหเครื่องมือเครื่องใชที่ใชปฏิบัติงานอยู
ในสภาพที่ ดี ใ ช การได ต ลอดเวลา ซึ่ ง อาจหมายรวมไปถึ ง การออกแบบโครงสรา งและวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช ผ ลิ ต พั ส ดุ ที่
เอื้ออํานวยตอการบํารุงรักษาพัสดุดวย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534) สวน ศิวพร มัณฑุการนนท
,หนา345) กลาววา การบํารุงรักษา หมายถึง การกระทําใด ๆ ก็ตามที่มุงจะรักษาพัสดุ เชน เครื่องจักรยานพาหนะ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใชการไดหรือพรอมที่จะใชการไดอยูเสมอหากเกิดการชํารุดเสียหาย
หรือขัดของก็รีบจัดการซอมแซมแกไขเพื่อใหพัสดุนั้นกลับคืนสภาพที่ดีอยางเดิมใหเร็วที่สุด
กลาวโดยสรุป การบํารุงรักษาพัสดุคือการกระทําตาง ๆ ที่สามารถทําใหพัสดุนั้นอยูในสภาพที่ใชงานดี
สามารถทําใหประหยัดเวลาและเงินงบประมาณ
4. การจําหนายพัสดุออกจากบัญชี เปนการปลดภาระความรับผิดชอบพัสดุนั้นถาหากพัสดุนั้นใชการไมได
ซึ่งอาจมาจากสาเหตุตาง ๆ หรือสูญหาย เสื่อมสภาพ ลาสมัย ใชการไมได ศิวพร มัณฑุการนนท 2533, หนา 387)
กลาววา การจําหนายพัสดุ หมายถึง การปลดเปลื้องความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑออกจากการควบคุม
และความรับผิดชอบของผูใชหรือฝายบริหารพัสดุและจะเกิดขึ้นตอเมื่อพัสดุที่มีอยูในความครอบครองยังเสื่อมสภาพ
ลาสมัย สูญหายหรือมีไวเกินความตองการ
การจําหนายพัสดุ เปนกรรมวิธีที่สะทอนใหเห็นแนวปรัชญาในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
ฉลาดที่สุด นั่นคือการหาวิธีใชประโยชนจากพัสดุจนถึงวาระสุดทาย นับเปนการหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองในดานการ
บํารุงรักษาและสามารถหมุนเวียนพัสดุใหมใหมีประสิทธิภาพมาก และทันสมัยกวาเขามาใชไดทันกับความตองการ
ของผูใชอยูเสมอดังเชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 สวนที่
3 ขอ 78 หลังจากการตรวจสอบแลวพั สดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายให
เจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามอยางหนึ่งอยางใดคือ ขาย
โอน แปรสภาพหรือทําลาย

สรุป
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายใน มีอยูหลายทฤษฎี แตทฤษฎีที่เหมาะสม
กับประเด็นเรื่องหลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง ที่เหมาะสมที่สุด
นาจะเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2538 ไดใหความหมายไว
วา การพัสดุ คือ การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การเหมา การควบคุม การจําหนายและการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่
กําหนดไว ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 ประการ ไดแก ตัวแปรตาม ดานการจัดหาพัสดุ ดานการตรวจรับพัสดุ ดาน
การควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ และดานการจําหนายพัสดุ
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กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
Buying Decision-Making Process via Facebook among People in Nonthaburi Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จํานวน
1,211,924 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสตู รกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย t-test
และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา
1) กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณาราย
ดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการประเมินทางเลือก ดานความตองการ ดานการ
แสวงหาขอมูล และดานความรูสึกหลังการซื้อ ตามลําดับ
2) การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน พบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : กระบวนการตัดสินใจ , การเลือกซื้อสินคาผาน Facebook
Abstract
The objectives of this research were to study the buying decision-making process
via Facebook among people in Nonthaburi province and to study and compare the buying
decision-making process via Facebook among people in Nonthaburi province classified by
demographic characteristics. The population of this research was 1,211,924 people in
Nonthaburi province. Based on the sample size formula, the sample size was determined to
be 400 individuals. The questionnaire was used as the research instrument. Data were
analyzed through descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard
deviation. Statistics used for hypotheses testing were t-test and One-Way ANOVA.
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The results of this study showed as follows.
1) Overall consumers' buying decision process was at a high level with a mean score
of 3.93. When individual aspects were considered, purchase decision had the highest mean
score, followed by evaluation of alternatives, need recognition, information search, and post
purchase behavior, respectively.
2) By comparing demographic characteristics of the sample, it was found that the
sample with different gender had indifferent overall buying decision process. The sample
with different age, education, and monthly income had different overall buying decision
process with a statistical significance level of 0.05
Key Words : Buying Decision-Making Process, Buying Decision-Making via Facebook

บทนํา
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดเปลี่ยนไปอยางมากในทศวรรษที่ผานมา การซื้อขายผานระบบออนไลนได
กลายมาเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางการตลาด สภาพแวดลอมทางตลาดไดเปลี่ยนไปเปนอยางมาก
ในรอบทศวรรษที่ผานมาเชนเดียวกันอัตราสวนยอดขายในรานคาออนไลนไดเพิ่มขึ้นอยางเปนทวีคูณ ซึ่งเปนผลมา
จากการพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารผ า นทางออนไลน แ ละการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการตลาดผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามชองทางการจัดจําหนายแบบใหมทางออนไลนหรือที่เรียกวารานคา
ออนไลน ไดเริ่มวางสินคาในหลายประเภทในรานคาดังกลาว และสามารถเพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาดไดอยาง
รวดเร็วจนกระทั่งถือเปนกลยุทธที่สําคัญมากที่สุดกลยุทธหนึ่งของรานคาปลีกที่นํามาใชเพื่อ เพิ่มยอดขายและขยาย
สวนแบงการตลาดในปจจุบัน แทบจะทุกประเทศทั่วโลก (Kotler, 2010)
ในปจจุบันมีชองทางใหมในการซื้อและขายสินคาขึ้นมานั่นคือเว็บไซตเฟซบุก (www.facebook.com)
ซึ่งการขายสินคาผานเฟซบุก ในรูปแบบ F-Commerce หรือ Facebook Commerce เปนศัพทที่ถูกบัญญัติขึ้นมา
ใหม เนื่องจากเฟซบุก ถูกนํามาใชเปนชองทางการตลาดใหมที่มาแรงในโลกออนไลน และพรอมที่จะแซงหนาทุกสื่อ
ที่มีอยูในปจจุบัน พรอมที่กาวเขามาแทนที่ E-Commerce (Electronic Commerce) และ M-Commerce
(Mobile Commerce) สําหรับคนยุคใหมในกลุมลูกคาแบบ B2C เปนหนึ่งในชองทางการตลาดและการสื่อสารที่
นักการตลาดใช เพื่อเขาถึงลูกคาในโลกยุคออนไลน ปจจุบันเฟซบุกไมใชแคโซเชียลมีเดีย เพื่อติดตอสื่อสารและเพิ่ม
ความสัมพันธระหวางครอบครัว เพื่อนและคนรูจัก ตามวัตถุประสงคตั้งตนที่ถูกสรางขึ้นมา แตไดกาวขามไปเปนการ
สรางความสัมพันธ การคนพบ การแบงปน และการเรียนรูแบบทางลัด มากไปกวานั้นคือการสรางความใกลชิด
ระหวาง ผูบริโภค กับ Brand อีกทั้งยังเปนชองทางใหมในการเขาถึงกลุมลูกคาที่มีประสิทธิภาพดานการซื้อขาย
สินคาดวยผูใชอินเทอรเน็ตในไทยเริ่ มมีสวนรวมในเครือขายสังคมออนไลนตั้ง แตป พ.ศ. 2550 โดยปจจัยหลักเกิด
จากคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงลดต่ําลงอยางมาก ประกอบกับผูใชอินเทอรเน็ตมีโอกาสเขาถึงอินเทอรเน็ตได
มากขึ้น จากการเปดใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายในหลายพื้นที่รวมทั้ง การเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตจาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ การมีสวนรวมในเครือขายสังคมออนไลนมีลักษณะเปนชุมชนเสมือน (Virtual Communities)
ซึ่ง มีการเติบโตอยางรวดเร็วและเปนกลุมสมาชิกที่มีความสนใจเฉพาะเจาะจง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารมี
ลักษณะเปนการบอกตอแบบปากตอปาก (Word of Mouth: WOM) หรือแบบเว็บตอเว็บ (Word of Web:
WOW) เครือขายสังคมออนไลนจึงมีบทบาทเปนแหลงขอมูลสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้อ สินคาผาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ปจจุบันจึงมีผูขายนํากลยุทธการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาผนวกรวมกับกระแสความนิยมของ
สังคมออนไลน เพื่อสรางเครือขายลูกคาและเครือขายการคา ขายสินคากอใหเกิดการทําการตลาดแบบรวมกลุม
(Social Networking Marketing) และการทําการตลาดผานตัวแทน (Affiliate Marketing) กันมากขึ้น จึงเกิดการ
เสนอขายสินคาผานหนาเว็บบล็อก ซึ่งเปนวิธีที่งาย และเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง เนื่องจากเปนการลด
ความเสี่ยงจากการไมสามารถเห็นสินคาจริงไดกอนการตัดสินใจซื้อ โดยผูขายสามารถใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลน ในการสรา งความน าเชื่อใหต นเอง และผลิ ตภั ณฑ ที่ข าย ด วยการอาศัย การตลาดแบบบอกต อ (Viral
Marketing) รวมทั้งการเปดใหผูซื้อและผูใชผลิตภัณฑมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลในเชิงลึกของ
ผลิตภัณฑ ระบบดังกลาวสงผลใหเกิดการจัดอันดับความนิยมในตัวผลิตภัณฑและใหคะแนนผูขาย
ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook
ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี หาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตเพื่อเปนประโยชนตอผูที่
สนใจที่จะดําเนินธุรกิจ(E–commerce) และดานผูประกอบการไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสินคา
และบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวความคิดดังนี้
1. ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยทางดานลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายไดตอเดือน
2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ประกอบดวย ดานความตองการ ดานการแสวงหา
ขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานความรูสึกหลังการซื้อ

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 1,211,924 คน
(สํานักทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาจากทฤษฎีแนวคิด
ตาง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ลักษณะของเครื่องมือเปนขอคําถามที่เกี่ยวของกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ รายไดตอเดือน มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check - list)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open - Ended)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้
1. รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม
2. การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการ นําขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บ
รวมรวมไดมาเปลี่ยนเปนรหัสตัวเลข (Code) แลวบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดังนี้
1) การคํานวณหาขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม
สวนที่ 1 ที่มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชวิธีหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคา
รอยละ (Percentage)
2) การคํานวณหากระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ จากแบบสอบถามสวนที่ 2 ที่มีลักษณะแบบวัด
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) แลวแปลผลระดับความคิดเห็น
3) เปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ใชสถิติ t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยวิธี LSD
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช เพื่ อบรรยายเกี่ย วกับ ขอมู ล ทั่ ว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชั้นศึกษา สาขาวิชา รายไดตอเดือน และขอมูลกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ใชคา
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ไดแก คา t-test เพื่อใชทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัว
แปรตามที่จําแนกเปน 2 กลุม และคา F-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way Analysis of
Variance)
3. กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ
74.50 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 168
คน คิดเปนรอยละ 42.00 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51.25
2. กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ พบวา กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ในภาพรวม อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล และดานความรูสึกหลังการซื้อ ตามลําดับ
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2.1 ดานความตองการ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีความตองการซื้อสินคาเมื่อเห็นโฆษณา
จากทาง facebook รองลงมาคือ ความตองการซื้อสินคาเกิดตามกระแสนิยมในสังคม ความตองการซื้อสินคาของ
ทานเกิดจากการสงเสริมการขาย ความตองการซื้อ สินคาเกิดจากคําบอกตอของบุคคลอื่น และความตองการซื้อ
สินคาเกิดจากตัวทานเอง
2.2 ดานการแสวงหาขอมูล พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานแสวงหาขอมูลของสิ นคาจากผูที่เคย
ใชสินคานั้นมากอน รองลงมาคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากอินเทอรเน็ต ทานหาขอมูลของ
สินคาเพื่อเปรียบเทียบกอนเสมอ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากเพื่อน และทานแสวงหาขอมูลของ
สินคาที่ตองการซื้อจากครอบครัว
2.3 ดานการประเมินทางเลือก พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.04 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานตัดสินใจซื้อเพราะมีโฆษณาที่
นาเชื่อถือ รองลงมาคือ คําบอกตอของบุคคลอื่นมีสวนทําใหตัดสินใจซื้อ ท านตัดสินใจซื้อเพราะสินคามีรูปแบบที่
ทันสมัย ทานมีการเปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคากอนตัดสินใจซื้อ และทานตัดสินใจซื้อสินคาโดยปราศจาก
ความคิดเห็นจากคนอื่น
2.4 ดานการตัดสินใจซื้อ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานนึกถึงคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ
รองลงมาคือ เมื่อซื้อสินคาทานชําระเงินโดยการโอนผานธนาคาร ทานใชเวลานานในการตัดสินใจซื้อ ทานไมได
ตั้งใจซื้อ แตเห็นโดยบังเอิญและตัดสินใจซื้อทันที และพนักงานขายแนะนําและชักชวนใหทานซื้อ
2.5 ดานความรูสึกหลังการซื้อ พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.75 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะซื้อสินคาอีกเพราะสามารถ
หาสินคาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญหาจากสินคาทานจะไมกลับไปซื้อสินคาที่รานเดิมอีก
ทานจะซื้อสินคาอีกเพราะมีความนาเชื่อถือ ทานมีความพอใจในสินคาเมื่อไดรับสินคา และทานจะซื้อสินคาอีก
เพราะมีการรับประกันคุณภาพสินคา
3. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสิน คาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน พบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มี
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. กระบวนการตัดสิน ใจเลือกซื้อสินค าผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุ รี พบว า
กระบวนการตัดสินใจของผู ซื้อ ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการ
ตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ดานการประเมินทางเลือก ดานความตองการ ดานการแสวงหาขอมูล และดานความรูสึก
หลังการซื้อ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ญาดา ชื่นชุม (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอตัดสินใจซื้อสินคา
ไอทีผานระบบอินเตอรเน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาไอทีผานระบบอินเทอรเน็ต โดยรวมอยูในระดับมาก
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1.1 ดานความตองการ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานมีความตองการซื้อสินคาเมื่อเห็นโฆษณาจากทาง facebook
รองลงมาคือ ความตองการซื้อสินคาเกิดตามกระแสนิยมในสังคม ความตองการซื้ อสินคาของทานเกิดจากการ
สงเสริมการขาย ความตองการซื้อสินคาเกิดจากคําบอกตอของบุคคลอื่น และความตองการซื้อสินคาเกิดจากตัวทาน
เอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนันท มิมะพันธุ (2556) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่น
บนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ดานทัศนคติ ความสนใจและความ
ตองการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก
1.2 ดานการแสวงหาขอมูล พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสู งสุดคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาจากผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน
รองลงมาคือ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากอินเทอรเน็ต ทานหาขอมูลของสินคาเพื่อเปรียบเทียบ
กอนเสมอ ทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ตองการซื้อจากเพื่อน และทานแสวงหาขอมูลของสินคาที่ ตองการซื้อจาก
ครอบครัว สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการคนหา
ขอมูลในสังคมออนไลน อยูในระดับมาก
1.3 ดานการประเมินทางเลือก พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานตัดสินใจซื้อเพราะมีโฆษณาที่นาเชื่อถือ รองลงมาคือ คํา
บอกต อ ของบุ ค คลอื่ น มี ส ว นทํ า ให ตั ด สิ น ใจซื้ อ ท า นตั ด สิ น ใจซื้ อ เพราะสิ น ค า มี รู ป แบบที่ ทั น สมั ย ท า นมี ก าร
เปรียบเทียบสินคาแตละตราสินคากอนตัดสินใจซื้อ และทานตัดสินใจซื้อสินคาโดยปราศจากความคิดเห็นจากคนอื่น
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิริณฎา หลวงเทพ (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
และบริการผานธุรกิจอิน เทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบวา การ
ประเมินผลทางเลือกเพื่อเลือกซื้อสินคาและบริการผานธุรกิจอินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีทัศนคติวามี
สินคาที่หลากหลาย รวมทั้งรานคาในอินเทอรเน็ตมีความนาเชื่อถือ
1.4 ด า นการตั ด สิ น ใจซื้ อ พบว า อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายขอ พบว า ทุ กขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานนึกถึงคุณภาพของสินคาเปนสําคัญ รองลงมาคือ เมื่อซื้อ
สินคาทานชําระเงินโดยการโอนผานธนาคาร ทานใชเวลานานในการตัดสินใจซื้อ ทานไมไดตั้งใจซื้อ แตเห็นโดย
บังเอิญและตัดสินใจซื้อทันที และพนักงานขายแนะนําและชักชวนใหทานซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัชดา เชิด
บุญเมือง (2557) ไดศึกษาปจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจซื้อสินคา อยูในระดับมาก
1.5 ดานความรูสึกหลังการซื้อ พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะซื้อสินคาอีกเพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา 24
ชั่วโมง รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญ หาจากสินคาทานจะไมกลับไปซื้อสินคาที่รานเดิมอีก ทานจะซื้อสินคาอีกเพราะมี
ความนาเชื่อถือ ทานมีความพอใจในสินคาเมื่อไดรับสินคา และทานจะซื้อสินคาอีกเพราะมีการรับประกันคุณภาพ
สินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทามาศ จันทรถาวร (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานความรูสึกหลัง
การซื้อ ใหความสําคัญอยูในระดับมาก
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2. การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน พบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวมไมแตกตางกัน และประชาชนในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน
มีกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสุภา
วรรณ ชั ย ทวี กุ ล (2555) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า และบริก ารออนไลน แ บบรวมกลุ ม กัน ซื้ อ บนเว็ บ ไซต
ENSOGO ของลูกคากรุงเทพมหานคร พบวา การเปรียบเทียบลูกคาที่เคยซื้อสินคาและบริการที่มีเพศ ตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการบนเว็บไซต ENSOGO โดยรวมไมแตกตางกัน และลูกคาที่มี
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการบน
เว็บไซต ENSOGO โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
ขอแสนะแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานความตองการในเรื่องของความ
ตองการซื้อสินคาเมื่อเห็นโฆษณาจากทาง facebook ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook ควร
ใหความสําคัญโดยการเพิ่มชองทางในการโฆษณาเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหหลากหลายมากขึ้น ลงขอมูล
เกี่ยวกับสินคาที่จําหนายใหอัพเดทอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธสินคาอยางตอเนื่อง
2. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดา นการแสวงหาขอมูลในเรื่องของ
แสวงหาขอมูลของสินคาจากผูที่เคยใชสินคานั้นมากอน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook ควร
ใหความสําคัญตอคุณภาพของสินคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในการรีวิวสินคา เพื่อใหผูบริโภคที่เขามาใหม
สามารถตัดสินใจซื้อสินคาได
3. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานการประเมินทางเลือก ในเรื่อง
ของตัดสิ นใจซื้อเพราะมีโฆษณาที่นาเชื่อถือ ดังนั้นผู ประกอบธุรกิจ ที่จําหนา ยสินคา ผาน Facebook ควรให
ความสําคัญตอการจัดทําโฆษณาโดยมีขอมูลของสินคาอยางละเอียด เพื่อทําใหการโฆษณามีความนาเชื่อถือมากขึ้น
4. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานการตัดสินใจซื้อในเรื่องของ
คุณภาพของสินคาเปนสําคัญ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคาผาน Facebook ควรใหความสําคัญโดยการลง
ขอมูลคุณภาพของสินคาใหตรงกับตัวสินคาจริง ๆ เพราะจะสงทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาใหตรงกับความ
ตองการมากขึ้น
5. จากผลการวิจัยพบวา ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ใหความสําคัญดานความรูสึกหลังการซื้อ ในเรื่อง
ของการกลับมาซื้อสินคาอีกเพราะสามารถหาสินคาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นผูประกอบธุรกิจที่จําหนายสินคา
ผาน Facebook ควรใหความสําคัญโดยการจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสิ นคาผาน facebook จะทําใหได
ขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2. ควรศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจขายสินคาและบริการผาน facebook
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ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของ บริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค
จํากัด
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ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

รัชชัยย วิจิตรสูงเนิน
สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสร า งที ม งานธุ รกิ จ เครื อ ข า ยของบริ ษั ท พอลลี น าเน็ ท เวิ ร ค จํ า กั ด
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยการบริหารงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด 2) เพื่อ
ศึกษาระดับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการบริหารงานกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารเครือขายธุรกิจ บริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด จํานวน 281 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ได แก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.1 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.9
สวนใหญมีอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 43.8 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอ ยละ 65.5 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํา
กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.7 มีประสบการณการทํางานระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 61.5 มีรายไดตอ
เดือนระหวาง 20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.4 มีตําแหนงเปนผูบริหารเครือขาย GOLD DRAGON คิด
เปนรอยละ 76.5
ปจจัยการบริหารงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความเห็นวาการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.20 การสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัท
พอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวาการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 4. และคาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานธุรกิจเครือขายกับการสรางทีมงานธุรกิจ
เครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค มีคาอยูระหวาง 0.439 ถึง 0.898
คําสําคัญ : การบริหาร การสรางทีมงาน ธุรกิจเครือขาย บริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด
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Abstract
The study was conducted with three objectives; 1) to examine the level of
managerial factors affecting teamwork building of business network, 2) to study the level of
teamwork building of business network in Paulena Network Company Limited, and 3) to
explore the relationships between managerial factors and teamwork building of business
network in Paulena Network Company Limited. The samples of 281 business network of
Paulena Network Company Limited by Purposive Sampling. The data were collected by
questionnaire as the instrument. The statistics employed for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficient. The summary of
the study showed that;
Most of the respondents were females as 59.1% and the rest as 40.9% as males. An
average age was at over 41 years old as 43.8%. The status was marital status as 65.5%. They
graduated from the lower level of Bachelor degree as 58.7%. Moreover, they had one to five
years of work experience as 61.5% and earned the income between 20,001 to 40,000 baht per
month as 37.4%. Additionally, they held the position of GOLD DRAGON as 76.5%.
The overall opinions on the managerial factors of business network in Paulena
Network Company Limited showed that the operation was rated as the moderate level with
the mean of 3.20. As the overall opinions on teamwork building of business network in
Paulena Network Company Limited also was at the moderate level with 3.10. The
correlation coefficient between managerial factors and teamwork building of business
network in Paulena Network Company Limited was between 0.439 to 0.898.
Keyword : Management, Teamwork Building, Networking Business, Paulena Network
Company Limited

บทนํา
การทํางานเปนทีม เปนเรื่องที่มีความสําคัญ เนื่องจากงานบางชนิดไมสามารถทําสําเร็จไดเพียงคนเดียว
ตองอาศัยกําลังคน กําลังความรูความสามารถและมวลประสบการณ จากหลาย ๆ คนตองการความคิดสรางสรรค
ใหมๆ บางครั้งตองแกไขปญหาของหนวยงานรวมกันเปนการสรางบรรยากาศการทํา งานที่มีเอกภาพของหนวยงาน
และสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน (สมชาติ กิจยรรยง, 2540 : 28) การทํางานเปนทีม มิใช
เพียงการที่กลุมคนทํางานดวยกันในเวลาเดียวกัน หากหมายถึงการที่บุคคลจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้ง
ทางดานประสบการณ ความรูและความสามารถแตมีสิ่งที่เหมือนกันคือ มีความมุงมั่นตอการทํางานรวมกัน เพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร (Patricia Fripp, http://www.fripp.com/art.team.html, 1999: 1)
การทํางานเปนทีมชวยใหองคกรมีคุณภาพสูงขึ้น การใหบริการที่รวดเร็วขึ้น ชวยสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา โดย
การใหบุคลากรมีความรวมมือประสานการทํางานและรับผิดชอบตอกิจกรรมที่สําคัญขององคกรในรูปแบบทีมงาน มี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ยอมรับเปาหมาย ทํางานรวมกันดวยความเต็มใจ สามารถตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวของและมี
ความสําคัญ ซึ่งสามารถพูดคุย ปรึกษาหารือรวมกันอยางเปดเผย มีความไววางใจกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึง
ทําใหทีมงานเกิดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลง และความเจริญกาวหนา การแขงขัน และการเรียนรู บุคคลและ
องคการที่ชนะและประสบความสําเร็จในกิจการไดตลอดไปนั้น จะตองไดเปรียบเชิงกลยุทธที่ยั่งยืน ซึ่งจะมี วิธีคิด
และวิธีปฏิบัติที่ถูกตองสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาไดเปนอยางดี (วีรวุธ มาฆะศิรานนท และยุ
ดา รักไทย, 2542: 11) นอกจากนี้การสรางและการพัฒนาการทํางานเปนทีม นับเปนเทคนิคการพัฒนาองคการที่
สําคัญอยางหนึ่ง กลาวคือ สมพงศ เกษมสิน ใหความเห็นไววา การบริหารงานบุคคลแผนใหมไดใหความสนใจในการ
ปฏิบัติงานเปนทีมอยางมาก เพราะการรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานในองคการ ยอมทําใหงานขององคการดําเนินไป
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อยางมีประสิทธิภาพและราบรื่น การรวมมือและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนเทคนิคอันสําคัญและจําเปน
อยางยิ่ง ที่ผูบริหารและผูรวมงานทั้งสองฝายจะตองมีความเขาใจการปฏิบัติงานเปนทีม (สมพงศ เกษมสิน , 2526:
267) เพราะการบริหารงานในองคกรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับตัวอยางรวดเร็ว และเปนยุคของขอมูลขาวสาร ความพรอมขององคกรจึงอยูที่ความสามารถในการปรับตัวให
เขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนในการนําเทคนิคการทํางานเปนทีม
มาใชในการบริหารงานเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง เพื่อใหสามารถเอาชนะคูแขงขันได การทํางานเปนทีมชวยให
องคกรมีคุณภาพสูงขึ้น การใหบริการที่รวดเร็วขึ้น ชวยสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยการใหบุคลากรมีความ
รวมมือ ประสานการทํางานและรับผิดชอบตอกิจกรรมที่สําคัญขององคกรในรูปแบบทีมงานมีวัตถุประสงคที่ ชัดเจน
ยอมรับเปาหมาย ทํางานรวมกันดวยความเต็มใจ สามารถตัดสินใจในสิ่ งที่เกี่ยวของและมีความสําคัญ ซึ่งสามารถ
พูด คุยปรึกษาหารือรว มกันอยา งเปด เผยใหความไว วางใจกันและสนับ สนุ นซึ่ งกันและกัน จึง ทํา ใหทีมงานเกิด
ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา การแขงขัน และการเรียนรู บุคคลและองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จไดตลอดไปนั้นจะต องไดเปรียบเชิงกลยุทธที่ยั่งยืน ซึ่งจะมี วิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ถูกตองสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาไดเปนอยางดี (วีรวุธ มาฆะศิรานนท และ ยุดา รักไทย 2542,11) การสราง
ทีมงานเปนหลักในการระดมสมอง โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจในทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาใหมากขึ้น (ศักรินทร สุวรรณรจน 2539, 25-31) โดยพยายามนํากลยุทธการบริหารงานหลายๆ รูปแบบมาใช
เชน การพัฒนาองคกร กลุมสรางคุณภาพงาน และการสรางทีมงาน เปนตน แตก็พบวา บางครั้งก็สําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค บางครั้งก็ลมเหลว ซึ่งความลมเหลวดังกลาวอาจเนื่องมาจากบุคคลบางคนอาจขาดจิตสํานึกในการ
ทํางานเปนทีม มุงตนเองเปนสําคัญ หรืออาจจะเกิดความเชื่อที่วา การทํางานคนเดียวมีความคลองตัว มีอิสระ สบาย
ใจ และไดรับผลตอบแทนเต็มที่ ซึ่งปญหาดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลในการทํางานทั้งสิ้ น เปนเพราะบุคคล
ขาดจิตลักษณะที่เอื้อตอการทํางานเปนทีม และขาดความผูกพันตอองคกร เล็งเห็นประโยชนสวนตนเปนสําคัญ จึง
ทําใหการทํางานเปนทีมไมประสบความสําเร็จ ถาหากบุคคลเปนผูมีจิต ลักษณะที่เขมแข็ง มีความมุงมั่นตั้งใจจริงใน
การทํางานไมยอทอตออุปสรรค มีความเชื่อมั่นในผลของการกระทําของตนมากกวาโชคชะตา รวมทั้งเปนผูที่มีเจต
คติที่ดีตอการทํางาน มีสุขภาพจิตที่ดี และมีแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์สูง ยอมสามารถปรับตัวรวมมือกันทํางานเปนทีมได
อยางมีประสิทธิภาพ (รุงสวรรค วรรณสุทธิ, 2540) ผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่หลักสําคัญสองดานดวยกันคือ การ
จัดการเกี่ยวกับภายในองคกรเพื่ออํานวยใหทรัพยากรที่ เปนตัวคน และวัตถุประสงคประสานเขาดวยกัน ทํางาน
รวมกันอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ตองจัดการเกี่ยวกับภายนอกเพื่อนําองคกรใหสามารถดําเนิน
ไปโดยมีการปรับตัวอยางเหมาะสมมากที่สุดกับสภาพแวดลอมที่มีอยูตลอดเวลา (ธงชัย สันติวงษ , 2539: 29)
ตลอดจนตองมีการวางแผนในการบริหารองคกรภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาองคกรในดานนโยบาย เปาหมาย ลักษณะวิธีการดําเนินงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในดานความรู ทัศนคติ และทักษะในการทํางาน เพื่อใหองคกรสามารถอยูรอดและเจริญกาวหนา
ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมภายนอก ดังนั้น ผูบริหารควรที่ จะใหทุกคนไดมีสวน
รวมในการทํางานใหมากที"สุดเทาที่จะเปนไปได เพราะความสําเร็จของงานนั้น ไมสามารถจะเกิดขึน้ จากบุคคลเพียง
คนเดียว เพราะการดําเนินการคนเดียวขาดกําลัง ความสามารถ เวลา และศักยภาพ ที่จะลงมือปฏิบัติใหกิจกรรมนั้น
สําเร็จลุลวงไปได (พยอม วงศสารศรี, 2534: 34) แนวคิดการสรางการทํางานเปนทีม จึงเปนที่นิยมนํามาใชในการ
พัฒนาองคกรอยางแพรหลาย มิใชเปนเพียงนิยมทําตามกันโดยทั่ว ๆ ไป แตสามารถเพิ่มประสิทธิผลขององคกรได
จริง เพราะเปนกระบวนการของการพัฒนากลุมบุคคลที่ทํางานดวยกัน ใหเรียนรูวาจะตองทําอยา งไร จึงจะสามารถ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายของการสรางทีมทั้งของตนเองและขององคกรไดอย างมีประสิทธิภาพ (Varney Glenn,
1977: 152) ซึ่ ง ต อ งอาศัย ป จ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ย วข อ งเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของที ม งานอัน ได แก บุ ค ลิ กภาพ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ปจ จัยทางสังคมและองค ประกอบทางการบริหาร สภาพแวดลอมทางกายภาพมี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ความสําคัญในอันที่จะสงเสริมใหงานนั้นเปนไปอยางราบรื่น เชน การมีสถานที่ประชุมไวสําหรับรวมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นพบปะ สนทนา รับฟงขอมูลขาวสาร ชวยกันคิดแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานและยังเปนการ
นําปญหามารวมกันคิดและแกไขเปนการพัฒนาใหสมาชิกกลาพูดกลาแสดงออก ใหเป นที่ยอมรับของบุคคลอื่นดวย
จึงจําเปนที่จะตองมีการสนับสนุนในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงอุปกรณอํานวยความสะดวก เชน
เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายขามศีรษะ คอมพิวเตอรเพื่อใชเปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีม
ไดมากยิ่งขึ้น ปจจัยทางสังคมก็มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีมที"มีประสิทธิภาพ
ตองประกอบดวย สัมพันธภาพของสมาชิกที่มีความไววางใจ รวมมือรวมใจในการทํางาน มีบรรยากาศของความรัก
ความอบอุน และรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน
บริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครือขาย ที่ตองอาศัยเครือขายทุกระดับในการ
ดําเนินงาน ดังนั้น การทํางานเปนทีมของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัดตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทีมงานอันไดแก บุคลิกภาพ ทัศนคติ สภาพแวดลอมอื่นๆ และองคประกอบทางการบริหารที่มี
ความสําคัญที่จะสงเสริมใหงานนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ปจจัยทางสังคมก็มีความสัม พันธกับ
พฤติกรรมการทํางานเปนทีม ประกอบดวย การสรางความเขาใจในการทํางานเปนทีม การสรางความไววางใจใน
ทีมงาน การสื่อสารในทีมงาน การแกปญหาของทีมงาน การเสริมสรางความรวมมือในทีมงาน และการติดตามเพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาทีมงาน
จากปญหาที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจทําวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการสรางทีมงานธุรกิจเครือขาย
ของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด เพื่อใชในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดํา เนินงานธุรกิจเครือขาย
อันอาจจะสงผลใหการทํางานเปน ทีม และการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานธุรกิจเครือขายของปจจัยที่มีผลตอการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนา
เน็ทเวิรค จํากัด นําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนของหนวยงาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลี
นาเน็ทเวิรค จํากัด มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยการบริหารงานธุรกิจเครือขายของบริษัท
พอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด 2) เพื่อศึกษาระดับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยการบริหารงาน
1. การจัดองคการ (organizing)
2. การวางแผนงาน (planning)
3. การจัดการเกี่ยวกับเจาหนาที่
(staffing)
4. การอํานวยการ (directing)
5. การควบคุม (controlling)
6. การคิดสรางสรรคสิ่งใหม
(innovation)
7. การเปนตัวแทนขององคการ
(representation)

ตัวแปรตาม

ลักษณะของการสรางทีมงาน
1. การสร า งความเข า ใจในการทํ า งาน
เปนทีม
2. การสรางความไววางใจในทีมงาน
3. การสื่อสารในทีมงาน
4. การแกปญหาของทีมงาน
5. การเสริมสรางความรวมมือในทีมงาน
6. การติด ตามเพื่อเสริมสรา งการพัฒ นา
ทีมงาน
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วิธีการวิจัย
การวิจัยภาคสนามดวยการใชแบบสอบถาม ทําการเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง แลว
นําผลการตอบแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปด มี 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 สถานภาพสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 การสรางทีมงานของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด สวนที่ 3 การบริหาร
จัดการของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.1 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.9
สวนใหญมีอายุ 41 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 43.8 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 65.5 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํา
กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.7 มีประสบการณการทํางานระหวาง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 61.5 มีรายไดตอ
เดือนระหวาง 20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.4 มีตําแหนงเปนผูบริหารเครือขาย GOLD DRAGON คิด
เปนรอยละ 76.5
2. ป จ จั ย การบริ ห ารงานธุ ร กิ จ เครื อ ข า ยของบริ ษั ท พอลลี น าเน็ ท เวิ ร ค จํ า กั ด ในภาพรวม ผู ต อบ
แบบสอบถามใหความเห็นวา มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.20
3. การสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามให
ความเห็นวา มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.10
4. คาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานธุรกิจเครือขายกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของ
บริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค มีคาอยูระหวาง 0.439 ถึง 0.898

อภิปรายผล
การบริหาร เปนการใชศิลปะของการทํางานโดยจะตองมีผูรวมงานตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกันทํางานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมองมาที่คําวา “การบริหารธุรกิจเครือขาย” เปนการใช
ศิลปะในการทําธุรกิจเครือขาย เพื่อสรางและขยายเครือขายใหมั่นคง แข็งแกรง ฉะนั้น สิ่งที่จะตองเริ่มตนเรียนรู
อยางจริงจัง เปนอันดับแรก คือ เรื่องวิธีการสรางเครือขาย และจะใชศิลปะตัวใดที่จะใชในการบริหารเครือขาย
เพื่อใหเครือขายนั้น มั่นคง แข็งแกรง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก ๆ ในการทําธุรกิจเครือขาย การวิ่งเข าหาผูอื่น โดยไม
ตระหนักวาตัวเองนั้นมีแรงดึงดูดเพียงพอหรือไม คือตนเหตุแหงความลมเหลวในการทําธุรกิจเครือขายวิธีการที่จะ
ช ว ยแก ป ญ หาเหล า นี้ ไ ด มี เพี ย งระบบคื อ การออกแบบระบบดึ ง ดู ด อัต โนมั ติ ซึ่ ง จะช ว ยในเรื่ องต า ง ๆ ดั ง นี้
1) ชวยดึงดูดผูมุงหวังที่มีศัก ยภาพจากทั่วทุกมุมโลก โดยไมจําเปนที่จะตองมานั่งลิสตรายชื่อบุคลที่รูจักอีกตอไป
2) ช ว ยสรา งระบบติ ด ตามผลอั ต โนมั ติ โดยไม จํ า เป น จะต องโทรศั พ ท ไ ปตามผู มุ ง หวั ง อีกต อไป 3) ช ว ยสรา ง
สภาพแวดล อมในการทํ า งานเสมื อนจริง เพื่ อใหที ม งานสามารถทํ า งานรว มกัน ได ถึง แม จ ะอยู กัน คนละซี กโลก
4) ชวยใหผูทําธุรกิจเครือขายและสมาชิกสามารถสรางรายไดใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งจะชวยสรางกําลังใจให
สมาชิกเปนอยางมาก 5) ชวยใหสมาชิกสามารถเรียนรูวิธีการทํางานไดงาย และถายทอดใหสมาชิกของเขาไดอยาง
งายดาย ดังนั้นปจจัยการบริหารงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.20 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ณรงค วงศแดง (2552) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีการ
ดําเนินการดานการจัดองคการ ดานการวางแผนงาน ดานการจัดการเกี่ยวกับเจาหนาที่ ดานการอํานวยการ ดาน
การควบคุม ดานการคิดสรางสรรคสิ่งใหม และดานการเปนตัวแทนขององคการ ยังไมเพียงพอ นอกจากนี้สภาวะ
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การแขงขันทางการคาที่ทวีความรุนแรง และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในตลาดโลก ทําใหทุกฝายที่
เกี่ยวของในวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรมจําเปนตองเรงพัฒนาทุกดาน เชน ดานการจัดการ การตลาด การบริหาร
และออกแบบการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต เปาหมายคือการเพิ่มขีดความสามารถ
ดานการแขงขันและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารประสิทธิภาพ การทํางานเปนทีม
ทั้งนี้เพราะบุคลากรไมมีคุณภาพทุกอยางก็ไมมีความหมาย การบริหารประสิทธิภาพทีมงานตองพัฒนาคนในองคกร
หรือหนวยงานการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและจิตสํานึกในการเพิ่มผลผลิต สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วเทาไร
ประเทศไทยยิ่ ง ได เ ปรี ย บและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ได ม ากยิ่ ง ขึ้ น การทํ า งานเป น ที ม ช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององคการ เนื่องจากทําใหวัตถุประสงครวมขององคการประสบความสําเร็จสูงสุด โดยสมาชิกในทีมมี
ความพอใจในงานที่ทําและมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน การทํางานเปนทีมมีลักษณะรวมกันหลายประการ คือทุก
คนช ว ยกัน ผลั กดั น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น เพื่ อวั ต ถุป ระสงคเดี ย วกัน ทุ กคนช ว ยเหลื อซึ่ ง กัน และกัน ยอมรับ ใน
ความสามารถของทุกคน มีการเอาใจใสซึ่งกันและกัน ละเวนจากการทําสิ่งที่เปนประโยชนสวนตัว ทุกคนผลักดัน
งานในสวนของตนเมื่อมีปญหาชวยกันแกไขและรับมือกับวิกฤตการณโดยปราศจากเสียงบน สุดทายยอมรับผลแหง
ความสําเร็จและลมเหลวรวมกันนั่นเอง นอกจากนี้การทํางานเปนทีมกอใหเกิดความสามัคคี ซึ่งมีความสําคัญเพราะ
ความสามัคคีมีความสัมพันธกับผลผลิต เชน การมีทีมงานที่สามัคคีกลมเกลียวกันมาก ๆ ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น(ศิณีย สังข
รัศมี. 2545) ดังนั้นการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ซึ่งในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของลลิดา ศรีสัมพันธ (2550) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการสรางทีมงานธุรกิจเครือขาย
ของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรมีการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหมีการดําเนินงานด านการสรางความเขาใจ
ในการทํางานเปนทีม ดานการสรางความไววางใจในทีมงาน ดานการสื่อสารในทีมงาน ดานการแกปญหาของทีมงาน
ดานการเสริมสรางความรวมมือในทีมงาน และดานการติดตามเพื่อเสริมสรางการพัฒนาทีมงานใหดียิ่งขึ้น
คาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานธุรกิจเครือขายกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัท
พอลลีนาเน็ทเวิรค มีความสัมพันธกันในเชิงบวก ดังนั้นผูบริหารธุรกิจเครือขายควรมีการบริหารธุรกิจเครือขายใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากคนตองอยูในสังคม ตองมีการทํางานรวมกันกับผูอื่น และมีปฏิสัมพันธตอกัน
ในบางครั้งก็จําเปนตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นหรืออาจตองยอมใหผูอื่นพึ่งพาอาศัยเราบาง ในการอยูรวมกัน ทํางาน
รวมกัน และตองพึ่งพาอาศัยกันเชนนี้ หากเรารูจักการประพฤติปฏิบัติผูกมิตรหรือครองใจคนใหได ยอมทําใหเกิด
ความพอใจในการอยูรวมกัน และรวมมือรวมใจกันทํางาน คนทํางานอยางมีความสุข งานก็จะประสบผลสําเร็จ หาก
คนใดคนหนึ่ง ไดรับการยอมรับนับถือจากผูที่รูจักหรือผูที่ทํางานดวยเปนที่พึ่งพาอาศัย เปนที่รักใครชอบพอของคน
อื่น มี ผู อยากทํ า งานรว มด ว ย หรือเป นผู ที่ มี ผู อื่น กล า วขวั ญในทางที่ ดีบ อ ย ๆ ยอมแสดงว า บุ ค คลนั้น เป น คนที่
กวางขวาง เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น แสดงวาเขาเปนผูที่มีศิลปะในการครองใจคน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรมีการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนดาน
การจัดองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะดานการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ การแบง
หนาที่ของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ไดตามความรูความสามารถของแตละบุ คคล การกําหนดโครงสรางการ
บริหารงานในการดําเนินงานอยางเหมาะสมและชัดเจน ทีมงานของทานมีการกําหนดผูรับผิดชอบ และบทบาท
หนาที่ในการปฏิบัติหนาที่แตละฝายอยางเหมาะสม
2. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรมีการสงเสริม สนับสนุนการดําเนิ นงาน
ดานการวางแผนงาน ไดแก การปฏิบัติตามแผนงานที่ไดวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติงานที่พรอมนําไป
ปฏิบัติ การนํานโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและเปาหมายมาจัดทําการวางแผน ทีมงานของทานมีการวางแผน
ธุรกิจโดยมาจากบุคคลากรทุกระดับรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
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3. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรมีการพัฒนาดานการจัดการเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ โดยเฉพาะเรื่องการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ในองคกรอยางมีขั้นตอน บุคลากรที่
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมและมีความรูความสามารถตรงตามที่องคกรตองการ วิธีการสงเสริมสนับการทํางาน
รวมกันของบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสมและตอเนื่อง และการสงเสริมสนับสนุนขวัญกําลังใจในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อการคัดสรรบุคลกรที่มีประสิทธิภาพ
4. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษั ทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรมีการพัฒนาดานการอํานวยการ เชน
การบริหารงานที่อํานวยความสะดวกใหบุคลลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานอยางชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานได การจูงใจใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารทีมงานของทานมี
ภาวะผูนําสูง เปนผูนําที่ดีและเปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน
5. ผู บ ริหารธุ รกิจเครือขา ยของบริษั ท พอลลี น าเน็ ท เวิ รค จํ า กัด ควรมี การพั ฒ นาด า นการควบคุ ม
โดยเฉพาะดานการเสนอแนะแนวแกไขปญหาการทํางานใหเปนไปตามแผนที่ กําหนดไว การปรับแผนการทํางานให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง การใหคําปรึกษาแนวทางการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และ
การติดตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและเปาหมายใหเปนไปตามแผนงาน เพื่อบรรลุความสําเร็จที่ได
ตั้งเปาหมายไว
6. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรมีการสงเสริม สนับสนุนดานการคิด
สรางสรรคสิ่งใหม เชน การนําแนวคิดใหมๆ มาใชใหเหมาะสมกับการทํางาน การนําวิธีการหรือชองทางสื่อสาร
ใหมๆ ที่ใชในการนําเสนอผลิตภัณฑ การนําวิธีการหรือชองทางสื่อสารใหมๆ ในทีมงานของตนเองการกระตุน
ทีมงานใหสรางแนวคิดใหมๆ ในการสงเสริมการขาย เพื่อการสรางนวัตกรรมการดําเนินงาน
7. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรมีการสงเสริม สนับสนุนดานการเปน
ตัวแทนขององคการ อันไดแก การติดตอสื่อสารกับองคกรภายนอกเพื่อประชาสัมพันธบริษัทหรือทีมงาน การ
ติดตอสื่อสารกับองคกรภายนอกเพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ และการติดตอสื่อสารกับองคกรภายนอกที่ประกอบ
ธุรกิจคลายกันเพื่อเชื่อมประสานความรวมมือ เพื่อเปนการพัฒนาบุคลกรใหมีความผูกพันตอองคกรอยางยั่งยืน
8. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรสงเสริม สนับสนุนดานการสรางความ
เขาใจในการทํางานเปนทีม เชน การสงเสริม สนับสนุนทีมงานไปศึกษาเรียนรูหรือเรียนตอในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ การใหความรูเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพแกทีมงานในลักษณะตัว
ตอตัวหรือขณะปฏิบัติงาน การจัดสงทีมงานไปประชุมหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพอยาง
สม่ําเสมอ การจัดประชุมหรืออบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ
9. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรสงเสริม สนับสนุนดานการสรางความ
ไววางใจในทีมงาน โดยเฉพาะเรื่องการสรางบรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวยตอความไววางใจซึ่งกันและกันใน
ทีมงาน การสนับสนุนใหทีมงานทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา โดยไมกลัววาไดรับ
ผลรายที่จะมีมาภายหลัง และกลาที่จะเผชิญหนาเพื่อแกปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี การสรางความรวมมือและมีการ
ประสานงานในทีมงานเพื่อแกไขปญหารวมกัน และมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหสมาชิกในทีมงานไดรับ
ทราบแผนตรงกันวาใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด เพื่อเพิ่มความไวเนื้อเชื่อใจของสมาชิก
10. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรสงเสริม สนับสนุนดานการสื่อสารใน
ทีมงาน เชน การจัดการประชุมที่เปนทางการและอยางไมเปนทางการ เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ทีมงานเพื่อการติดตอสื่อสารที่ดี การจัดชองทางการการติดตอสื่ อสารแบบสองทางอยางตอเนื่องเพื่อที่ทุกคนใน
ทีมงานจะตองพูดคุย แลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการ
สื่อสารในทีมงานอยางสม่ําเสมอ และการสื่อสารแบบเปด เพื่อรับทราบขอมูลของทีมงานหรืองานอยางทั่วถึง
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11. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรสงเสริม สนับสนุนดานการแกปญหา
ของทีมงาน โดยเฉพาะเรื่องระบบขอมูลที่ใชในการทํางานที่นาเชื่อถือได และทีมงานสามารถเขาถึงระบบขอมูลนั้น
ได การแกไขปญหาความขัดแยงตองคํานึงความพอใจของทุกฝายเปนสําคัญ การจัดประชุมปรึกษาหารือทุกครั้งเมื่อ
มีปญหาการทํางานทุกๆ ดานในทีมงาน การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับงานของ
ตนเองมากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
12. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรสงเสริ ม สนับสนุนดานการเสริมสราง
ความรวมมือในทีมงาน เชน การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันดวยความจริงใจและไวใจตอกัน การเปดโอกาสให
สมาชิกของทีมงานมีสวนรวมในการทํางานทุกครั้งเมื่อมีการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ การมีเปาหมายในการ
ทํางานรวมกันและมีความเขาใจตรงกันในทีมงานของตนเอง การกําหนดผลตอบแทนแกสมาชิกทีมงานใหเปนธรรม
และทั่วถึง โดยเนนผลประโยชนรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทีมงานไดอยางยั่งยืน
13. ผูบริหารธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด ควรสงเสริม สนับสนุนดานการติดตามเพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาทีมงาน การสงเสริมสนับสนุนใหคําแนะนําและกระตุนการทํางานใหแกสมาชิก การตรวจสอบ
ทบทวนผลงานและวิธีในการทํางานเพื่อติดตามความกาวหนา การประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
ของงานและวิธีการที่ไดผล การนําผลการติดตามประเมินผลการทํางานมาปรับปรุงแกไขหรือกํา หนดเปนแผนการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป เพื่อเพิ่มการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการบริหารงานและการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด
ในเชิงคุณภาพ
2. ควรมีการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค
จํากัด
3. ควรมีการศึกษาการสรางสมรรถณะองคกรสมัยใหมของทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค
จํากัด

บรรณานุกรม
ธงชัย สันติวงษ. (2539), องคการและการบริหาร (พิมพครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ณรงค วงศแดง. (2552). ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือขาย ผลิตภัณฑความงามและ
สุขภาพ. ภาคนิพนธ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
พยอม วงศสารศรี. (2534). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุภา.
รุงสวรรค วรรณสุทธิ. (2540). ลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตสังคมที่ มีผลตอพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี. วิทยานิพนธพัฒนศาสตร
มหาบัณฑิต. กรุงเทพ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ลลิดา ศรีสัมพั นธ . (2550), ป จจัยที่มีผ ลตอการสรา งทีมงานใหมีป ระสิ ทธิภ าพ กรณี ศึกษา บริษัท เครื่องดื่ ม
กระทิ ง แดง จํ า กั ด . การคน คว า อิส ระบริหารธุ ร กิจ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการจั ด การ. นนทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วีรวุธ มาฆะศิรานนท และยุดา รักไทย. (2542). องคกรฉลาดคิดและสรางสรรค . พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
เอ็กซเปอรเน็ท.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ศิณีย สังขรัศมี, (2545). การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ออนไลน : http://uptraining.co.th/index.php/
knowledge-2/323-effective-team-building.html , สืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560.
สมชาติ กิจยรรยง. (2540). เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชั่น
สมพงษ เกษมสิน. (2526). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
Fripp, Patricia (1999) A Team Is More than a Group of People [Online] California, USA:
Available: http://www.fripp.com/art.team.html
Varney Glenn, (1977). Organization Development for Managers. Reading, Mass: AdditionWesley Publishing Company.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ของธุกิจกอสราง : กรณีศึกษาบริษัท
อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
EFFECTIVENESS OF MANAGERIAL ADMINISTRATION IN ACCORDANCE
WITH GOOD GOVERNANCE OF CONSTUCTION BUSINESS : A CASE STUDY
ITALIAN - THAI DEVELOPMENT PLC

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ธุรกิจกอสราง : กรณีศึกษา
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล และศึกษาระดับประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) วิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ กลุมตัวอยางไดแก บุคลากร ที่ปฏิบัติงานภายใน บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 205 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหารอยละคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบน
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย เวลอปเมนตจํากัด
(มหาชน) ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานหลักคุณธรรม รองลงมาดานหลักนิติธรรม คาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานหลักความคุมคา 2) ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู รองลงมา
คือ ดานภาวะผูนํา คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสรางแรงจูงใจ 3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีอิทธิพล
ตอประสิทธิผล ดานภาวะผูนํา ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการอบรมสัมมนา ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดาน
ระดมความคิดเห็น
คําสําคัญ : ประสิทธิผล, การบริหารจัดการ, หลักธรรมาภิบาล
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Effectiveness of Managerial Administration in Accordance with Good Governance of
Constuction Business : A Case Study Italian-Thai Development PLC
Abstract
This research was Effectiveness of Managerial Administration in Accordance
with Good Governance of Constuction Business : A Case Study Italian-Thai Development
PLC. It aims to study 1) the level of Managerial Administration in Accordance with Good
Governance 2) Effectiveness of Managerial Administration in Accordance with Good
Governance of Italian-Thai Development PLC . Sex , Age, educational, position and
income. The study was a Survey Research. The instrument use in the was a 5 – scale. The
sample consisted of personnel of Italian-Thai Development PLC. Samut Prakarn Province.
The data were collected from a population of 205. The data were analyzed by using
statistical package program to determine percentage, mean, standard .
The results were as follow 1) Managerial Administration in Accordance with Good
Governance of Italian-Thai Development PLC. was at a high level. The rankings from
highest to lowest were based on the following aspects : integrity, Rule of Law and
Economy. 2) Effectiveness of Managerial Administration in Accordance with Good
Governance of Italian-Thai Development PLC. was at a high level. The rankings from
highest to lowest were based on the following aspects : exchanging learn, Leadership and
Motivational. 3) Managerial Administration in Accordance with Good Governance of
Italian-Thai Development PLC. Of Effectiveness Leadership, Motivational. Training
Seminars, exchanging learn and brainstorm.
Keyword : Effectiveness, Managerial Administration, Good Governance

บทนํา
องคกรจํานวนมากประสบปญหาในเรื่องของการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องในการรักษาจุดแข็งหรือความ
ไดเปรียบในการแขงขันขององคกรใหดํารงอยูในองคกรอยางถาวร การพัฒนาองคกรสวนใหญมักขึ้นอยูกับบุคคลบาง
กลุมเทานั้น และเมื่อกลุมบุคคลที่มีบทบาทตอความสําเร็จขององคกรเหลานี้ไดออกจากองคกรไปไมวาจะเปนดวย
เหตุผลประการใดก็ตาม ความรูและความความเชี่ยวชาญตางๆ ที่เคยเปนสวนที่สรางความแข็งแกรงขององคกรมักจะ
หายไปพรอมกับบุคคลกลุมดังกลาวดวย (วีระวุธ มาฆะศิรานนท. 2548 : 19-29) ในกรณีเหลานี้สงผลกระทบตอ
องคกรอยางมาก บางองคกรอาจถึงกับวิกฤติทําใหองคกรประสบกับปญหาอาจถึงขั้นที่ตองเลิกดําเนินการเลยก็มี
ปญหาเหลานี้ ลวนเปนการบริหารจัดการทั้งสิ้น ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากองคกรไมสามารถ เปลี่ยนความรูที่มีอยูใน
บุคลากร ใหกลายมาเปนความรูขององคกร (Organizational Knowledge) ที่สามารถถายทอดใหกับบุคลากรอื่นใน
องคกร (วีระวุธ มาฆะศิรานนท. 2548 : 1) ไดเพื่อให องคกรสามารถดํารงอยูไดโดยไมตองขึ้นอยูกับบุคคลบางกลุม
เทานั้น การบริหารจัดการเปนกระบวนการในการจัดการ การบริหารของบุคคลหรือองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการ แตละบุคคลหรือองคกรลวนแลวแตมีเปาหมายที่อาจจะเหมือนหรือแตกตางกัน ดังนั้น กระบวนการการ
บริหารจัดการจึงมีการนําเสนอในมุมมองและแนวคิดตาง ๆ จํานวนมากขึ้นอยูกับนิยามของการบริหารจัดการของแต
ละคนแตละองคกร แนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล มีบทบาทอยางมากตอหนวยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชน
มีการนําแนวคิดไปปรับใชกับหนวยงานอยางเห็นไดชัด มีการปรับลดขนาดของหนวยงาน ปรับปรุงการบริหารใหมี
คุณภาพมีการบริการสาธารณะตางๆ เปนที่พึงพอใจของประชาชน หลักธรรมาภิบาลมีกําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงกําหนด
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โครงการเพื่อปรับปรุงงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับธรรมาภิบาล (สุชีพ อารีประชาภิรมย. 2545 : 1-10)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) พบวามี การถูกรองเรียนจากผูวาจาง หรือบุคคลภายนอกอยู
บอยครั้ง ซึ่งถาบุคลากรในองคกรนําหลักธรรมาภิบาลเขามาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จะทําใหการปฏิบัติงานมี
ความโปรงใส ยุติธรรม มากขึ้น ลดปญหาการถูกรองเรียนจากประชาชนได และทําใหการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ
ฉะนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ธุรกิจกอสราง :
กรณีศึกษาบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล กับบุคคลากรของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) และนําไปกําหนดนโยบายในการวางแผนการ
บริหารในดานตางๆ ภายในบริษัทใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และสามารถเปนบริษัทตัวอยาง ไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต
จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน

กรอบแนวคิดมนการทําวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ธุรกิจกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอิ
ตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดกําหนดเปน 2 ประเด็น คือ หลักธรรมาภิบาล และประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงนํามาเพื่อกําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานนําไปปฏิบัติ คือ (1) ดานภาวะผูนํา (2) ดานการสรางแรงจูงใจ
(3) ดานอบรมสัมมนา (4) ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู (5) ดานระดมความคิดเห็น และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีผูที่ไดศึกษาไวและผูวิจัย
ไดสังเคราะหไว ดังนี้ (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (5) รายได (6) หลักนิติ
ธรรม (7) หลักคุณธรรม (8) หลักความโปรงใส (9) หลักการมีสวนรวม (10) หลักความรับผิดชอบ (11) หลักความ
คุมคา ประกอบดวยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และ ตัวแปรตาม(Dependent) ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได
5. ระยะเวลาในการทํางาน
หลักธรรมมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปรงใส
4. หลักการมีสวนรวม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุมคา

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
1. ดานภาวะผูนาํ
2. ดานการสรางแรงจูงใจ
3. ดานอบรมสัมมนา
4. ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. ดานระดมความคิดเห็น
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด
(มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 425 คน
กลุม ตัว อยา ง ไดแก บุคลากรที่ป ฏิบั ติงานภายในบริษัท อิตาเลี ยนไทย ดี เวล อปเมนตจํ ากัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 205 คน โดยการสุมตัวอยาง แบบง าย (Simple Random Sampling) มาจากการ
เปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่ (Krejcie) และ มอรแกน (Morgan) ตามสัดสวนของบุคลากรของอิ
ตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนบุคลากรทั้งหมด 425 คน ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 205 คน
ในการดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักการสราง
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
1. การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องธรรมา
ภิบาลในการบริหารจัดการ แลวนํามากําหนดเปนกรอบปจจัยใหครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
2. โครงสรางของแบบสอบถามตามกรอบวิจัยที่กําหนดไว ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน
แบบปลายปดใหเลือกตอบ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและระยะเวลาในการทํางาน โดยใช
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทอิตาเลียน
ไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 6 ดาน ประกอบดวย 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลัก
คุณธรรม 3) ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักการมีสวนรวม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ 6) ดานหลักความคุมคา
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ประสิทธิผลตอการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล
ดานภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจ ดานอบรมสัมมนา ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดานระดมความคิดเห็น
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสําหรับอธิบาย
ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และคาถดถอย (regression) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีขั้นตอนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะการ
ปฏิบัติงาน และรายได โดยแจกแจงความถี่ คารอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนตจํากัด (มหาชน)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทอิตาเลียน
ไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
ตอนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน (5) รายได (6) หลักนิติธรรม (7) หลักคุณธรรม (8) หลักความโปรงใส (9) หลักการมีสวนรวม (10)
หลักความรับผิดชอบ (11) หลักความคุมคา กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ผล/สรุปผลการวิจัย
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ธุรกิจกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต
จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานหลักคุณธรรม รองลงมา คือ ดานหลักนิติธรรม และดานที่อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
หลักความคุมคา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด
(มหาชน) ในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู รองลงมา คือ ดานภาวะผูนํา และขอที่อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการ
สรางแรงจูงใจ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีอิทธิพลตอประสิทธิผล ดานภาวะผูนํา ดานการสราง
แรงจูงใจ ดานการอบรมสัมมนา ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดานระดมความคิดเห็น
คาสัมประสิทธิ์การทดถอยพหุคูณ คาคงที่ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของธุรกิจกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
ในภาพรวม 5 ดาน คือ ดานภาวะผูนํา , ดานการสรางแรงจูงใจ, ดานการอบรมและสัมมนา, ดานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู, และ ดานการระดมความคิดเห็น มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีผลตอประสิทธิผลทุกดาน

อภิปรายผล
ในการวิจัย ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ธุรกิจกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอิตา
เลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ธุรกิจกอสราง : กรณีศึกษาบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต
จํากัด (มหาชน) โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 1) ดานหลักนิติธรรม พบวา การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากั ด (มหาชน) อยูในระดับมาก คือ บริษัทฯ ปรับปรุงกฎระเบียบให
เหมาะสมกับสถานการณเปลี่ยนแปลงอยู และ ผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรภายในบริษัทฯดวยความเสมอภาคไม
เลือกปฏิบัติ 2) ดานหลักคุณธรรม พบวา การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัท อิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก คือ บริษัทฯ สรรหาบรรจุแตงตั้ง บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการของหนวยงาน และบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในสังคม 3) ดานความโปรงใส พบวา
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก
คือ บริษัทฯ มีการพิจารณาความดีและความชอบของเจาหนาที่โดยยึดหลักความสามารถและผลงาน และขอมูล
ขาวสารที่เผยแพรมีความถูกตองตรงกับความเปนจริง 4) ดานหลักการมีสวนรวม พบวา การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก คือ บุคลากรของบริษัทฯ
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานตางๆ และบริษัทฯ สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทํางานมีการ
ทํางานเปนทีม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียน
ไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก คือ มีการชี้แจงและยอมรับใหมีการตรวจสอบเมื่อมีการสอบถาม
ขอเท็จจริง และบุคลากรของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 6) ดานหลักความคุมคา พบวา การ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก คือ
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ มีการรณรงคใหผูปฏิบัติงานประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับ (สุพจน เจริญขํา.(รอยตํารวจโท) ,2554) , (ธนภรณ บัวคําภา ,2553 ) ,
(ประวิช นิลวัชรมณี ,2555) และ (สุรเมธ ทองดวง , 2555)
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ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด
(มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก 1) ดานภาวะผูนํา พบวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก คือ ผูนํามีคุณธรรม จริงใจ และปรารถนาดี
ตอใตบังคับบัญชา และผูนําเขาใจและยอมรับความแตกตางของใตบังคับบัญชารายบุคคล 2) ดานการสรางแรงจูงใจ
พบวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
อยูในระดับมาก คือ การสรางขวัญและกําลังใจ สนับสนุนใหไดรับความกาวหนา และสนับสนุนใหมีสวนรวมในการ
ทํางาน 3) ดานการอบรมและสัมมนา พบวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตา
เลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก คือ สนับสนุนใหไดรับการอบรมหรือสัมมนาอยางเสมอ
ภาค และการอบรมหรือสัมมนา คํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเขารับการอบรมหรือสัมมนาไดรับ 4) ดานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู พบวา ประสิทธิผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด
(มหาชน) อยูในระดับมาก คือ มีการจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เมื่อมีผูเสนอความรูออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเปนเรื่องที่ปฏิบัติเปนประจําและสามารถนําไปแกไขปรับปรุงงาน 5) ดานการระดมความคิด พบวา ประสิทธิผล
การบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาล ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก
คือ การสรางบรรยากาศที่ดีในการระดมความคิดเห็น และการยอมรับคําแนะนําหรือตอบขอซักถามอยางถูกตอง
นาเชื่อถือ ซึ่งสอดคลองกับ (พระมหาทองดี อภิญจโน (ตรีตระการ) ,2552), (พิมพรรณ ภักดีอุธรณ (ดาบตํารวจ
หญิง), 2556), (Morren, Tatiana, 2001)
หลั กนิ ติธ รรมมีอิทธิ พลตอประสิท ธิผ ลของการบริหารจัด การตามหลักธรรมาภิบ าล ในด า นการสรา ง
แรงจูงใจ ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดานระดมความคิดเห็น , หลักคุณธรรม มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในดานภาวะผูนํา และดานระดมความคิด, หลักความโปรงใส มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในดานการสรางแรงจูงใจ ดานอบรมสัมมนา และดานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู, หลักการมีสวนรวม มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในดาน
อบรมสั ม มนา ด า นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และด า นระดมความคิ ด เห็ น , หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในดานภาวะผูนํา ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดาน
ระดมความคิดเห็น และหลักความคุมคา มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ดานภาวะผูนํา ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และดานระดมความคิดเห็น

ขอเสนอแนะ
1. บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน) ควรปรับปรุง คุณภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในรายดาน เพราะจากการศึกษา พบวา ดานภาวะผูนํา ดานการสรางแรงจูงใจ ดานอบรมสัมมนา ดาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และดานระดมความคิดเห็น อยูในระดับมาก ทุกขอ ควรปรับปรุงใหอยูในระดับมากที่สุด
เพราะในรายดานจะสงผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมสูงขึ้น
2. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนรูปธรรมของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนตจํากัด
(มหาชน) ควรใหความสําคัญกับปจจัยใน ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการ
มีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก ทุกขอ ควรปรับปรุงใหอยู ในระดับ
มากที่สุด จะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูงขึ้น
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ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
Factors Affecting the Coffee Consumption in Mae Sot, Tak Province.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สุภาพรรณ แตงทอง
สาขาวิชา การตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยการ
ใชสูตรกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) จํานวน 400 คน และสุมตัวอยาง
มาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของ
ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อจําแนกเปนราย
ดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอั นดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมา ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ดานการสงเสริม
การตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.08 ด า นราคา มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.02และ ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.98 ตามลํ า ดั บ ส ว นผลการ
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จําแนกตามขอมูลสวน
บุคคลที่แตกตางกัน พบวา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวม
ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : กาแฟสด,ปจจัยทางการตลาด,ประชากร
Abstract
This research aims 1) to study the factors which affect the coffee consumption in
the Mae Sot, Tak province 2) to compare the factors which affect the coffee consumption in
Mae Sot, Tak province by different personal factors. The sample size is 398 people using
Taro Yamane formula (1973). The statistics used to analyze data are frequency, percentage,
mean, standard deviation, T-test, and F-test.
The results showed that the respondents have their opinions on the factors
affecting coffee consumption is at a high level with the mean of 4.07. The descending order
by different factors are distribution channel, service process, promotion, physical
characteristics, personnel, price and products respectively. When comparing the marketing
factors on different personal factors, different gender, age, marital status have different
opinions on factors affecting coffee consumption while Education, occupation and income
per month do not yield different opinions.
Keywords : Coffee, marketing factors, population.
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บทนํา
ประวัติความเปนมาของกาแฟในประเทศไทยเมื่อทราบประวัติความเปนมาของกาแฟในโลก ก็ควรจะได
รับทราบถึงความเปนมาของกาแฟในประเทศไทยเราบาง กาแฟ ขาวแฝโกป หรือ คอฟฟ ตลอดจนคอฟฟชอป
(coffee shop) และคาเฟ (Café) เปนภาษาที่คุนหูและคุนเคยกับคนไทยมากพอสมควรในปจจุบันนี้กาแฟใน
ประเทศไทยมีตนกําเนิดจากที่ คนไทยผูซึ่ง นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่ง ชื่ อนายดีหมุน ไดมี โอกาสไปแสวงบุ ญ
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิ อาระเบีย ไดนําเมล็ดพันธุกาแฟมาเพาะปลูกที่บาน คือ ต.บานโหนด อ.สะบายอย
จ.สงขลา ในป พ.ศ. 2447 กาแฟที่นํามาปรากฏวาเปนพันธุโรบัสตาการปลูกไดผลดีพอสมควร จากนั้นจึงไดมีการ
ขยายพันธุและมีการสงเสริมการปลูกกาแฟพันธุโรบัสตานี้ออกไปอยางกวางขวางในภาคใตข องประเทศไทย โดย
สงเสริมเปนพืชปลูกสลับในสวนยางเปนรายไดสํารองจากการกรีดยาง ปจจุบันการปลูกกาแฟในภาคใตไดมีการ
พัฒนาการอยางมากมายสามารถปลูกเปนพืชหลักและทํารายไดใหเกษตรกรเปนอยางดี พื้นที่ปลูกทั้งสิ้นประมาณ
147,647 ไรสําหรับกาแฟพันธุอาราบิกา (C. Arabica) ซึ่งเปนกาแฟพันธุหลักและมีผลผลิตประมาณ 80 เปอรเซ็นต
ของโลกนั้น ไดถูกนําเขามาปลูกในประเทศไทย ประมาณป พ.ศ. 2493 ทั้งนี้ตามบันทึกของพระสารศาสตรพลขันธ
ซึ่ ง เป น ชาวอิ ต าลี ต อ มาในป พ.ศ. 2516 โครงการปลู ก พื ช ทดแทนและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชาวไทยภู เ ขา ไทย/
สหประชาชาติ ไดเริ่มโครงการทดลองทําการเกษตรหลายชนิด โดยมีวัตถุประสงคสําคัญในการคนหาพันธุพืชและ
สัตว มาทดแทนการปลูกและผลิตยาเสพยติดฝน ของชาวไทยภูเขา และเพื่อทําการพัฒนาเศรษฐกิจของชาวไทยภูเขา
อีกดวย และตอมาในป พ.ศ. 2520 โครงการไดขยายเวลาการดําเนินการตอไปอีก 5 ป โดยเปลี่ยนชื่อเปนโครงการ
ปลูกพืชทดแทนและการตลาดที่สูง ทั้งนี้เปนผลจากการทดลองใชพืชหลายชนิดในการปลูกทดแทนฝนซึ่งไดผลดี ทํา
ใหพื้นที่และปริมาณการผลิตฝนลดลงไปมาก ในการสงเสริมปลูกพืชทดแทนฝนนี้ กาแฟพันธุอาราบิกาเปนพืชชนิด
หนึ่งที่มีความสําคัญและเปนความหวังในการทดแทนฝนและสามารถทํารายไดแกเกษตรกรชาวเขาไดเปนอยางดี
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความเหมาะสมของพื้นที่สูงและความตองการในตลาดยังมีอยูมากนั่นเอง(สุรินทร วัชระปรีชา.
2548 : 1))
กระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ เปลี่ยนจากนิยมดื่มกาแฟสําเร็จ
มานิยมเขารานกาแฟสดคั่วบด ที่มีการตกแตงรานใหหรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมยสําหรับการ
ดื่ม กาแฟมากขึ้น รา นกาแฟสดในสถานีบ ริการน้ํ ามั นนั้ น ถือเป นธุ รกิจ ที่มี การเติ บโตและรายไดดี อีกธุ รกิจหนึ่ ง
เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโ ภคปจจุบันที่เขามาในสถานีบริการน้ํามันไมไดตองการเติมน้ํามันเพียงอยางเดียว แต
ตองการใชบริการอื่นดวย จะสังเกตเห็นวาสถานีบริการน้ํามันแตละแหงจะมีรานกาแฟสดทั้งแบรนดตลาดตามความ
นิยมและรานกาแฟสดแบรนดของเฉพาะของตนเอง จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของผูเดินทางที่มีความตองการแวะ
พักผอนระหวางทาง สังเกตไดวาผูบริโภคมักจะใชรานกาแฟเปนสถานที่พบปะพูดคุย สังสรรค หรือกระทั่งบางครั้ง
ใชเปนจุดนัดพบคุยติดตองานหรือในยานชุมชนเมืองที่มีหนวยงานราชการ,บริษัทฯ หรือหางรานตางๆ จะเห็นไดวา
จะมีรานกาแฟสดตั้งอยูในพื้นที่จํานวนมาก จากขอมูลขางตน ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขาใช
บริการรานกาแฟสด ในเขตจังหวัดตาก เพื่อทราบถึงเหตุผลการเขาใชบริการรานกาแฟสด ผลการวิจัยทําใหสามารถ
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจใหตรงกับความตองการผูบริโภค และเปนแนวทางดําเนินกิจการแกผูสนใจธุรกิจ
รานกาแฟสด และจากการรวบรวมขอมูลพบวาธุรกิจรานกาแฟมีสถานการณการเติบโตอยางรวดเร็วจนเกิดการ
แขงขันที่สูงขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานสินคาและการใหบริการ เนนเรื่องของกรรมวิธีการชงกาแฟและยังมี
การจัดใหมีการบริการเสริมตางๆภายในราน เพื่อเปนการดึงดูดกระตุนความตองการใหกับลูกคาเพื่อสรางความ
ประทับใจ มีผลตอการตัดสินใจที่จะทําใหลูกคาอยากกลับมาใชบริการอีก(ฐิติรัตน อินทสงค,2557 :1)
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ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในเขตอําเภอแมสอด ในเขตจังหวัดตาก เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของกาแฟ
และบริการดานตางๆภายในรานกาแฟใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคกลุมเปาหมาย ตลอดจนเปนแนวทางใหกับ
ผูประกอบการรานกาแฟสด สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงกลยุทธใหตรงกบความตองการของผูบริโภคและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตากผูวิจัยได
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับ ส วนประสมทางการตลาดตามแนวคิดของฟลลิป คอตเลอร ( Kotler
Philip,2003: 89)สวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix'7Ps) ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบ
แนวคิดที่ใชในการวิจัยดังภาพ
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P)
1. ดานผลิตภัณฑ
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด
5. ดานบุคลากร
6. ดานกระบวนการใหบริการ
7. ดานลักษณะทางกายภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัด ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก จํานวน 400 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน
โดยวิ ธี กํ า หนดสั ด ส ว นด ว ยด ว ยวิ ธี จั บ ฉลากเครื่ อ งมื อ ใช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถาม ( Questionnaire)ซึ่ ง
แบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
และเนื้อหาของแบบสอบถาม
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริโภคและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจรานกาแฟพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปนําไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชือ่ มั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient)
พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8528
4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 400ชุด โดยใหประชากรในอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล
3. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ ของ
แบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอ จากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถามโดยใช
มาตรสวนประมาณคา (Rating scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอรท
(Likert) ดังนี้
5 หมายความวา
มีผลตอการบริโภคมากที่สุด
4 หมายความวา
มีผลตอการบริโภคมาก
3 หมายความวา
มีผลตอการบริโภคปานกลาง
2 หมายความวา
มีผลตอการบริโภคนอย
1 หมายความวา
มีผลตอการบริโภคนอยที่สุด
คํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4)
4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อมาก
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลือกซื้อปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลือกซื้อนอย
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลือกซื้อนอยที่สุด
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพื่อวิเคราะหคาสถิติดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก สถิติที่ใชคือ
คาแจกแจงความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหระดับความสํา คัญของปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก โดยภาพรวม รายดาน และรายขอสถิติที่ใชคือคาเฉลี่ย (mean) ใชแปรความหมายของขอมูลตางๆและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคูกับคาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล
3. วิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแม
สอด จังหวัด แตกตางกันตามคุณลักษณะสวนบุคคล 2 กลุมวิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และมากกวา 2 กลุมทํา
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ LSD (Least – Significant Different)

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตากผูวิจัยขอ
นําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้
1. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส/
อยูดวยกัน มีการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ ลูกจางภาครัฐ มีรายไดระหวาง
30,001-40,000 บาท
2. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของ
ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อจําแนกเปนราย
ดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมา ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ดานการสงเสริ ม
การตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.08 ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ4.02และ ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ตามลําดับ
สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้
- ด า นผลิ ต ภัณ ฑ ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิด เห็น ต อ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การบริโ ภคกาแฟสดของ
ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
- ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรใน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ทุกขอ
อยูในระดับมาก
- ดานชองทางการจัดจําหนายพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อจําแนก
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
- ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เมื่อจําแนก
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
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- ดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของ
ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
- ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อจําแนก
เปนรายขอพบวา ทุกขอยูในระดับมาก
- ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ ปจจัยที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เมื่อจําแนก
เปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดตอ
ปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย (sig=0.038) แตกตางกัน และลูกคาที่มีสถานภาพการสมรส
ตางกัน มีระดับปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสด ในดานผลิตภัณฑ (sig=0.006)และดานบุคลากร (sig=0.003)
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผูวิจัยได
อภิปรายผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้
1. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของ
ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวีณา วงศงามใส
(2554) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอ การ
ตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่รานคาเฟอเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ามันปตท. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการของรานคาเฟอเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.มีคาเฉลี่ยในระดับมาก
สามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
- ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของ
ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรียา เทศสีหา
(2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภคตอการซื้อกาแฟสดของรานคอฟฟโรด โฮมโปร สาขาประชา
ชื่น จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวาการตัดสินใจของผูบริโภคตอการซื้อกาแฟสดของรานคอฟฟโรด โฮมโปร สาขา
ประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก
- ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรใน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณา วงศงามใส (2554) ไดศึกษา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอ การตัดสินใจซื้อกาแฟสด
ที่รานคาเฟอเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ามันปตท. พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ
รานคาเฟอเมซอน ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
- ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของมัทวัน
กุศลอภิบาล (2555) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจ จัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกใชบริการรานกาแฟสด โดยรวมอยูในระดับมาก
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- ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิ จัยของ
พรทิพย เกียรติภาคภูมิ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความรูสึกตอการบริหารลูกคาสัมพันธในดานการ
สรางความประทับใจของพนักงาน และการสรางความพอใจจากคุณคาเพิ่ม การสรางทัศนคติที่ดีดวยการรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยรวมในระดับมาก
- ดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของ
ประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ
(2552) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอ
เมืองนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
กาแฟสดโดยรวมอยูในระดับมาก
- ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริโภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรียา
เทศสีหา (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภคตอการซื้อกาแฟสดของรานคอฟฟโรด โฮมโปร สาขา
ประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวาการตัดสินใจของผูบริโภคตอการซื้อกาแฟสดของรานคอฟฟโรด โฮ
มโปร สาขาประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี และเมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก
- ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการบริ โภค
กาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของมณีรัตน
นิ่มนวล (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อกาแฟทรีอินวันของผูบริโภควัยทํางานที่
ทํางานยานถนนสีลม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหค วามสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
โดยรวม อยูในระดับมาก
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดตอ
ปจจัยทางการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย (sig=0.038) แตกตางกัน และลูกคาที่มีสถานภาพการสมรส
ตางกัน มีระดับปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสด ในดานผลิตภัณฑ (sig=0.006)และดานบุคลากร (sig=0.003)
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย
เกียรติภาคภูมิ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟ
สตารบัคสในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟสตาร
บั ค ส ใ นกรุ ง เทพมหานครในด า นค า ใช จ า ยในการซื้ อ ต อ ครั้ ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05อายุ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสในกรุงเทพมหานครในดา นความถี่ในการซื้อกาแฟ
สตารบัคส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ รานกาแฟสดควรมีเครื่องดื่มที่หลากหลาย
ชนิดใหลูกคาไดเลือก เชน น้ําผลไมปน กาแฟ ชาเย็น ชาเขียว เปนตน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ รานกาแฟสด
ควรมีการนํานวัตกรรมใหมๆมาปรุงกาแฟสด และควรปรุงกาแฟใหมีรสชาติกาแฟมีความเขมขน เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว
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2. ดานราคา จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ รานกาแฟสดควรมีการติดปายบอกราคาสินคา
ที่ชัดเจน เชน เมนูแสดงรายการเครื่องดื่มพรอมราคาแตละชนิด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ รานกาแฟสดควร
ตั้งราคาของกาแฟสด ใหมีความเหมาสมกับสถานที่และบรรยากาศภายในราน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานที่ตั้งของรานกาแฟสด
ควรมีค วามเหมาะสม ใกลส ถานที่ ทํ างาน สะดวก สบายตอการซื้ อ ส วนขอที่มี ค าเฉลี่ย น อยที่ สุด คื อ กอนการ
ดําเนินการรานกาแฟ ควรสํารวจความตองการของลูกคาในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น การเลือกทําเลที่ตั้งควรเลือกที่ตั้งของ
รานกาแฟสด มีความสะดวกตอการเดินทาง เชน ตั้งอยูในปมน้ํามัน แหลงทองเที่ยว เปนตน
4. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ รานกาแฟสดควรมีการจัด
เครื่องดื่มกาแฟพรอมของวางเปนชุดในราคาพิเศษ ควรมีการใหสวนลด เชน ใชชิ้นสวนกลองนม/ฝาขวด ผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มตางๆเปนสวนลด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ รานกาแฟสดควรมีการจัดกิจกรรมใหลูกคาไดรวม
สังสรรคและรับรางวัล
5. ดานบุคลากร จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ พนักงานขายควรหมั่นศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับกาแฟสด เพื่อที่จะสามารถใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ พนักงานขายควรมีใจรักงานบริการ ควรมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส ของพนักงานภายในราน
6. ดานกระบวนการใหบริการ จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ รานกาแฟสดควรใหบริการ
ดวยความถูกตองแมนยํา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ รานกาแฟสดควรมีความถูกตอง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อและ
รับสินคา/บริการ
7. ดานลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ รานกาแฟสดควรมีการจัดสรร
ที่นั่งดานในและดานนอกของรานอยางเพียงพอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ รานกาแฟสดควรมีการตกแตงที่
ทันสมัย ปายหนารานเดนชัด
8. จากการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จําแนกตามขอมูลส วนบุคคลที่แตกตา งกัน พบวา จําแนกตามป จจัยสวนบุคคลดา นอาชีพ ตอสวนประสมทาง
การตลาดด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย(sig=0.038)มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05
ผูประกอบการรานกาแฟสด ควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลายขึ้น เพื่อใหครอบคลุมลูกคาที่มีอายุ
แตกตางกัน
9. จากการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส ตอสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รานกาแฟสดควร
ปรับปรุงรสชาติกาแฟสดใหเ หมาะสมกับผูบริโภคทุกสถานภาพ สวนใหญแลวผูที่มีสถานภาพโสดมักชอบกาแฟที่
รสชาติออนไมเขมจนเกินไป
10. จากการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพการสมรส ตอ
สวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รานกาแฟสดควรมี
การปรับประยุกตการแตงกายของพนักงานใหมีสีสันสดใสเหมาะกับบรรยากาศของรานกาแฟ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาจากกลุมผูบริโภคกาแฟสด โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยทางการตลาดมีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
2. ควรศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ใกลเคียงกัน โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกั น
หรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยทีม่ ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในการแจก
แบบสอบถาม กลุมตัวอยางควรจะแบงออกเปนสัดสวนเทา ๆ กัน และควรเพิ่มปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลหรือ
พฤติกรรมการใชบริการเพื่อที่จะไดขอมูลที่แมนยํามากยิ่งขึ้น
3. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขารับบริการ ตั้งแตกอนเขารับบริการ และขณะรับบริการ
รวมถึงหลังการไดรับบริการ เพื่อวัดระดังความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการรานกาแฟสด เพื่อนํามาปรับปรุง
และเปนการรักษาลูกคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน
The Factors has Influence to Purchasing Decision at Kingpower Duty Free Shop of
Chinese Tourist

ผูวิจัย

หรูหรี่ หมา
คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน 2) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
สินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน และ 3) ศึกษาปจจัยที่มีผลต อการตัดสินใจซื้อสินคาใน
รานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน จากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน โดยใช
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยใชสถิติ คาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test)
จากผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สวนพฤติกรรมการซื้อ
สินคาพบวา สินคาที่ซื้อคืออาหาร และของที่ระลึก มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อเปนของฝาก หรือ ของขวัญ ผูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง มีชองทางการซื้อที่สาขาของคิง เพาเวอร และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ คือ การสงเสริม
การขาย นอกจากนี้ยังพบวา การตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชา วจีนโดย
ภาพรวมมีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ (1) ดานการสงเสริมการตลาด (2) ดานพนักงาน
(3) ดานกระบวนการใหบริการ (4) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (5) ดานราคา (6) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
(7) ดานผลิตภัณฑ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว า เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น และอาชี พ หลั ก ของ
นักทองเที่ยว ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตา งกัน ในสวนของ
สถานภาพ ของนักทองเที่ยว ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ไมแตกตาง
กันทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดั บนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และยังพบวา พฤติกรรมการซื้อสินคาของนักทองเที่ยว
ชาวจีน ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ และชองทางการซื้อ มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร
คิง เพาเวอร แตกตางกัน นอกจากนี้สินคาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ โอกาสในการซื้อ และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ไมแตกต างกัน ทั้งในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, รานคาปลอดอากร, นักทองเที่ยวชาวจีน
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ABSTRACT
The purpose of this research aims for: (1) study personal factors of Chinese tourist, (2)
study purchasing behavior in Kingpower duty free shop of Chinese tourist and (3) study factors
has influence to purchasing decision at Kingpower duty free shop of Chinese tourist. The
research was conducted by representative sample around 400 persons. Data were collected using
questionnaire, frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way Anova: f-test.
The finding research was : majority of answerer are female average age between 30-39
years old, who had completed their education level in bachelor degree, average income 30,00140,000 baht per month, they marital status are married and employee at private company. The
goods that they buy is food and souvenir. Buying purpose is for souvenir and gift. Buying
decision by their own, buying distribution by walk at Kingpower duty free shop and buying
procedure is promotion. In addition to buying purchasing at Kingpower duty free shop of
Chinese tourist. In overall Chinese tourist had high level in purchasing decision, that is to say:
(1) promotion, (2)personal, (3)service processing, (4)physical environment, (5)price,
(6)distribution channel and (7)product.
Hypothesis testing found that: the tourist had differed in gender, age, education level,
income and occupation they had differed in an influence to purchasing decision at Kingpower
duty free shop. However the tourist had differed in status they had similar in an influence to
purchasing decision in overall and aspect. Furthermore Chinese tourist behavior in purchasing
decision participant and distribution channel had differed in an influence to purchasing
decision at Kingpower duty free shop. As for product, purpose, buying chance and purchasing
decision procedure had similar in purchasing decision at Kingpower duty free shop in overall
and aspect for level of statistical significance 0.05.
Keywords : Purchasing Decision, Duty Free Shop, Chinese Tourist

บทนํา
เศรษฐกิจในประเทศไทยป 2559 ในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการฟนตัวอยางเดนชัด เนื่องจากไดรับ
รายไดหลักมาจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้น จุดนี้เองที่ทําใหธุรกิจคาปลีกสินคาปลอดอากรกลายเปนธุรกิจที่มี
ความเติบโตอยางตอเนื่อง การเขามาของนายทุ นตางประเทศที่มีความสนใจตั้งรานคาปลอดอากรและสงมอบสินคา
ภายในสนามบินของไทยที่เปนถิ่นเดิมของกลุมบริษัท คิง เพาเวอร เปนสาเหตุหนึ่งที่กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ตองเรง
สรางชื่อเสียง รวมถึงตองสรางองคกรใหทันสมัย จึงมีการเริ่มรุกธุรกิจขายสินคาออนไลน ขยายฐานลูกคา ซึ่งไมจํากัดแค
นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยแตยังหมายถึงลูกคาทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเปนตลาดคาขายที่ใหญ
ที่สุดในโลก ยิ่งสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก ยิ่งทําใหสินคาออนไลนขายไดงายขึ้น แมวากอนหนานี้สัดสวนรายไดของกลุม
บริษัท คิง เพาเวอร เมื่อแบงตามกลุมลูกคาจะพบวา 80% มาจากลูกคาชาวจีน อีก 5% มาจากรัสเซีย ที่เหลือเปนกลุม
ลูกคาชาวไทยและประเทศอื่นๆ (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)
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กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ไดเผยยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจใน 5 ปนับจากนี้ (ป 2560 – 2564) ภายใตงบ
ลงทุนไมต่ํากวา 10,000 ลานบาท เพื่อขับเคลื่อนไปสูเปาหมายยอดขาย 130,000 – 140,000 ลานบาท ซึ่งตัวเลข
ยอดขายดังกลาวจะทําใหกลุมบริษัท คิง เพาเวอร ติดท็อป 5 ในธุรกิจรานคาปลอดอากรระดับโลก จากปจจุบันอยูใน
อันดับที่ 7 โดยเนนขยายสาขาใหตั้งอยูใจกลางเมืองในจังหวัดใหญของไทย เชน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งใชงบลงทุนไมต่ํากวา
1,000 – 2,000 ลานบาทตอสาขา นอกจากนี้ยังมีการปรับโฉมสาขารางน้ําครั้งใหญที่มาพรอมกับความหรูหรา และ
ทั น สมั ย มากขึ้น รวมทั้ ง เพิ่ ม ร า นอาหาร และสิ น ค า แบรนด ชั้ น นํ า ทั้ ง ของไทย และทั่ ว โลก เพื่ อดึ งดู ด คนไทย และ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่เดินทางดวยตัวเองเพื่อสรางปรากฏการณใหมของวงการธุรกิจรานคา
ปลอดอากรใหลูกคาสามารถมาใชชีวิตที่นี่มากกวาแคการมาชอปปง ขณะที่ในระหวางการปรับปรุงไดจัดเตรียมพื้นที่
ภายในโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ ใหเปน Pop-up Store เพื่อใหลูกคาสามารถจับจายซื้อของไดอยาง
ตอเนื่อง ในสวนของการขยายการลงทุนธุรกิจรานคาปลอดอากรในตางประเทศ กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ไดคาดการณ
วาจะสามารถเปดสาขาไดภายใน 5 ปนี้ คือ ประเทศเมียนมาร และ ประเทศฟลิปปนส อีกทั้งกลุมบริษัท คิง เพาเวอร ได
พัฒนาแพลตฟอรมออนไลนใหมีความพรอมมากขึ้น เพื่อเสริมการใหบริการสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้ชองทาง
ออนไลน ชอปปง เติบโตอยางตอเนื่อง ขณะที่ยอดขายบนออนไลนของกลุมบริษัท คิง เพาเวอร ยังไมถึง 1% ของ
ยอดขายรวม หรือไมเกิน 100 ลานบาท แตหลังจากพัฒนาแพลตฟอรมนี้อยางจริงจัง คาดวาภายใน 5 ป ยอดขายจาก
ออนไลนจะอยูที่ 10% หรือ 14,000 ลานบาทของยอดขายรวม 140,000 ลานบาท (brandbuffet, 2017)
จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสิ นคาในรานคาปลอด
อากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งถาหากมีการเดินทางทั่วโลกมากขึ้นเทาไรก็ยิ่งผลักดันใหธุรกิจรานคา
ปลอดอากรเติบโตขึ้นเปนเงาตามตัว และที่ผานมาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยขยายตัวทั้งจากคนไทย รวมถึง
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในไทย เปนปจจัยบวกที่ทําใหธุรกิจรานคาปลอดอากรในไทยมีความเติบโต ซึ่งผลการวิจัยจะ
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนารานคาปลอดอากรใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยในครั้ง นี้เป น การวิ จัย เชิ งสํ า รวจ (Survey Research) ประชากรที่ ใชในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ
นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร สาขารางน้ํา และเนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอนของ นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร สาขารางน้ํา ดังนั้น ขนาด
ตัวอยางจึงคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ Cochran (1963) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95
และระดับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549) ไดขนาดตัวอยางทั้งสิ้น 323 คน ผูวิจัยไดใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสินคาในรานคา
ปลอดอากร คิง เพาเวอร สาขารางน้ํา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาด
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน โดยแบงโครงสรางคําถามออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และอาชีพ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร
คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบไปดวย สินคาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
ชองทางการซื้อ โอกาสในการซื้อ และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ โดยมีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตามที่กําหนดไว และสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของ
นักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งผูตอบจะเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาหาคาสัมประสิ ทธิ์ความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: IOC) และตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหา ลักษณะของการใชภาษา และใหขอเสนอแนะ แลวนําขอมูลมาคํานวณตามสูตร Index of Item – Objective
Congruence: IOC จากนั้นผูวิจัยนํามาแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอแบบสอบถามที่ไดหลังจากการแกไขปรับปรุงไปทดสอบความเชื่อมั่น ( Reliability)
ของเครื่องมือ (Try-out) กับกลุมตัวอยางที่อยูนอกกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 ชุด และคํานวณหาค าความเชื่อมั่นดวย
วิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยผูวิจัยไดคาสัมประสิทธิแอลฟาเทากับ 0.882 แสดงวาแบบสอบถามนี้อยูใน
เกณฑที่มีคาความเชื่อมั่นเพียงพอเปนแบบสอบถามที่สมบูรณ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามไปยัง
นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร สาขารางน้ํา ในวันจันทร ถึง วันอาทิตย ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึง 17.00 น. ระหวางวันที่ 3 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนครบ 400 ชุด
ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัย 2 ประเภท คือ 1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) จะใชอธิบายถึงลักษณะ
ขอมูลทั่วไป ไดแก คาความถี่, รอยละ, คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ในการอธิบาย และ 2) สถิติเชิงอางอิง หรือ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential or Inductive Statistics) จะใชทดสอบสมติฐานการวิจัย ไดแก การทดสอบ t-test การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA: F-test)

ผลการวิจัย
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร
สาขารางน้ํา
จากการศึกษาขอมูล พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญเปนเพศหญิง จํา นวน 281 คน คิดเปนรอยละ 70.3
อายุ 30-39 ป จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.3
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.0 สถานภาพ สมรส จํานวน 212 คน
คิดเปนรอยละ 53.0 และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.5
2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน
จากการศึกษาขอมูล พบวา นักทองเที่ยวชาวจีน สวนใหญ ซื้อสินคาประเภทอาหาร และของที่ระลึก จํา นวน
167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 วัตถุประสงคในการซื้อเพื่อเปนของฝาก หรือ ของขวัญ จํา นวน 173 คน คิดเปนรอยละ
43.3 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ คือ ตนเอง จํา นวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 ชองทางการซื้อ คือ ซื้อที่สาขา
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ของคิง เพาเวอรจํานวน 317 คน คิดเปนรอยละ 79.3 โอกาสในการซื้อ คือ วันจันทร-ศุกรจํานวน 206 คน คิดเปนรอย
ละ 51.5 และมีขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ คือ การสงเสริมการขาย จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8
3. ขอมูลดานการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน
ตารางที่ 1 ขอมูลดานการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน
ระดับการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจซื้อสินคา
ในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร
S.D.
ระดับ
X
1. ดานผลิตภัณฑ
3.88
0.85
มาก
2. ดานราคา
3.95
1.46
มาก
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
3.95
0.74
มาก
4. ดานการสงเสริมการตลาด
4.24
0.65
มากที่สุด
5. ดานพนักงาน
4.09
1.36
มาก
6. ดานกระบวนการใหบริการ
4.06
0.70
มาก
7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
4.05
0.71
มาก
เฉลี่ยรวม
4.03
0.93
มาก
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวจีน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน สถานภาพ และอาชีพ หลั ก ที่แตกตา งกัน มี ผลตอการตั ดสิ นใจซื้อสิน คา ในรา นคาปลอดอากร คิ ง เพาเวอร
แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
เพศ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกต างกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร
ไมแตกตางกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เพศ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตางกันในดานการสงเสริมการตลาด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อายุ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร
แตกตางกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อายุ ของนั กทองเที่ยวชาวจีน ที่แ ตกตางกัน มีผ ลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
กระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร
คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของนักทองเที่ยวชาวจีน
ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ และดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ระดับการศึกษา ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร
คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับการศึกษา ของนักทองเที่ยวชาวจีน
ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินค าในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ และดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สถานภาพ ของนั กท อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ แ ตกต า งกัน มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค า ในร า นค า ปลอดอากร
คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อาชี พ หลั ก ของนั กท องเที่ ย วชาวจี น ที่ แ ตกต า งกัน มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค า ในรา นค า ปลอดอากร
คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อาชีพหลัก ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน
มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
สมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินคาของนักทองเที่ยวชาวจีน ไดแก สินคาที่ซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อผูมีสวน
รวมในการตัดสินใจซื้อ ชองทางการซื้อ โอกาสในการซื้อ และขั้ นตอนในการตัดสินใจซื้อ ที่แตกตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
สิ น คา ที่ ซื้ อ ของนั กท อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค า ในรา นค า ปลอดอากร
คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
วัตถุประสงคในการซื้อ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอด
อากร คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคา
ปลอดอากร คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ ของ
นักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานค าปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกตางกันในดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ชองทางการซื้อ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร
คิง เพาเวอร ไมแตกตา งกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ช องทางการซื้ อ ของนักทองเที่ยวชาวจี น
ที่แตกต างกัน มีผ ลตอการตั ดสิ น ใจซื้อสิ นคาในรา นคา ปลอดอากร คิง เพาเวอร แตกต า งกัน ในด านราคา ที่ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
โอกาสในการซื้อ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลต อการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร
คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคา
ปลอดอากร คิง เพาเวอร ไมแตกตางกันในภาพรวมและรายดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ในร า นค า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร ของ
นักทองเที่ยวชาวจีน ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ พบวา การตัดสินใจซื้อสินค าในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน
มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุดในขอ มีสินคาที่ตรงกับความตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จรัญญา ผลสวาง
(2553) ไดกลาววา การทําธุรกิจจะตองตอบสนองความตองการลูกคา ลูกคามุงหวังใหไดรับการตอบสนองความตองการ
อยางสมบูรณแบบ เชน การบริการตัดผม ผมที่ออกมาจะตองมีความเรียบรอย ตรงกับความตองการลูกคา หรือการเขา
รักษาอาการปวย ไมวาในโรงพยาบาลใดอาการปวยจะตองหาย
2. ดานราคา พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ ยวชาวจีน มีการ
ตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุดในขอ สินคามีราคาถูกกวารานคาปลอดอากรประเทศอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
อัศนอุไร เตชะสวัสดิ์ (2553) ไดกลาววา การตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมีการคนหาขอมูลโดยใชขอมูลจากประสบการณใน
อดีต มาประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผูบริโภคมีความตองการที่มากขึ้น เชน ตองการสินคาที่มีราคาถูกกวาเดิม หรือ
คุณภาพกวาเดิม
3. ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย พบว า การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ในร า นค า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร ของ
นักทองเที่ยวชาวจีน มีการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุดในขอ มีบ ริการสั่งซื้อสินคาทางออนไลน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ไดกลาววา ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในการใหบริการแบบผานทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยอาศัยเทคโนโลยีทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยว
ชาวจีน มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุดในขอ มีการประชาสัมพันธตามสื่อตางๆใหเปนที่รูจักอยางทั่วถึง
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัชชา กริ่มใจ (2547) ไดกลาววา การตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินคา หรือผลิตภัณฑ เกี่ยวของ
กับดานโฆษณา คือ การสรางความจูงใจแกผูบริโภค ผลิตภัณฑหรือสินคาตองมีคุณภาพที่นาเชื่อถือได จึงจะทําใหเกิด
การตัดสินใจของผูบริโภคใหซื้อผลิตภัณฑและจะตองคํานึงถึงการที่ผูบริโภคตองการอะไร ถึงจะสามารถนํามาโฆษณาให
เกิดแรงจูงใจได
5. ดานพนักงาน พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเที่ยวชาวจีน
มีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุดในขอ พนักงานมีความยิ้มแยม แจมใส และเต็มใจใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ไดกลาววา ลูกคาที่มาใชบริการ ลูกคาตองการการเอาใจใสดูแลเปนอยางดี
จากผูใชบริการ เริ่มตั้งแตกาวเทาแรกเขามาจนถึงกาวออกจากรานนั้น ไมวาจะเปนครั้งแรกหรือครั้งใดของการใชบริการ
ก็ตามหรือไมวาจะเปนพนักงานผูใดที่ใหบริการก็ตาม
6. ด า นกระบวนการให บ ริ ก าร พบว า การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ในร า นค า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร ของ
นักท องเที่ ยวชาวจีน มี ระดับการตัด สิน ใจซื้ออยูในระดั บมากที่ สุด ในขอ มีการใหบริการอย า งเสมอภาคตามลํ าดั บ
กอนหลัง และไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จรัญญา ผลสว าง (2553) ไดกลาววา กระบวนการใหบริการ
เป นส วนผสมทางการตลาดที่มี ความสํา คัญ มาก ต องอาศัย พนั กงานที่ มีป ระสิท ธิภ าพ ทั้ งในดา น การต อนรับ การ
สอบถามขอมูลเบื้องตน การใหบริการตามความตองการ เปนตน ซึ่งในแตละขั้นตอนตองประสารเชื่อมโยงกันอยางดี
หากมีขั้นตอนใดไมดีแมแตขั้นตอนเดียวยอทําใหการบริการไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา
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7. ด า นสิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพ พบว า การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ในร า นค า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร
ของนั กท องเที่ย วชาวจี น มี ระดั บ การตั ด สิน ใจซื้ ออยู ในระดั บ มากที่ สุ ด ในขอ มี ที่ จอดรถเพี ยงพอต อความตองกา ร
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชาติ ผลงาม (2557) ไดศึกษาเรื่อง สวนผสมทางการตลาดของนักทองเที่ยวในการเลือก
ซื้ อ ของฝากตลาดหนองมน จั ง หวั ด ชลบุ รี ผลการศึ ก ษา พบว า ส ว นผสมทางการตลาดที่ มี ต อ การตั ด สิ น ใจของ
นักทองเที่ยวในการเลือกซื้อของฝากจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุ รี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ดานสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ เปนอันดับหนึ่ง

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค า ในร า นค า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร ของ
นักทองเที่ยวชาวจีน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ ทางดานผูประกอบธุรกิจรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ควรมีการคัดเลือกสินคาที่มีชื่อเสียง
และมีความนาเชื่อมาจําหนาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสินคาของรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ใหกับผูซื้อสินคา
2. ดานราคา ทางดานผูประกอบธุรกิจรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ควรมีการสํารวจราคา และเปรียบเทียบ
สินคา จากรานคา ตางๆอยูอยางสม่ําเสมอ รวมไปถึง จัดหาสินคาที่มีความคุมคากับคุณภาพที่ไดรับ เพื่อ เพิ่มระดับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูซื้อสินคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ทางดานผูประกอบธุรกิจรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ควรมีการขยายสาขา
ในประเทศใหทั่วถึง และครอบคลุมแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูซื้อสินคา
4. ดานการสงเสริมการตลาด ทางดานผูประกอบธุรกิจรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ควรมีการจัดโปรโมชั่น
สงเสริมการขาย เชน ลดราคา มีของแถม ในชวงเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงเก็บขอมูลตางๆ จากผูซื้อสิ นคา เชน เบอร
โทรศัพท เพื่อที่จะแจงขอมูลขาวสารจัดโปรโมชั่นไดอยางตอเนื่อง
5. ดานพนักงาน ทางดานผูประกอบธุรกิจรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ควรมีการจัดอบรม พนักงานอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งในดานการใหบริการ และในดานขอมูลตางๆของสินคา เพื่อพนักงานจะไดสามารถใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
อํานวยความสะดวก และชวยแกไขปญหาที่ผูซื้อสินคาตองการได
6. ดานกระบวนการใหบริการ ทางดานผูประกอบธุรกิจรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ควรมีการสํารวจความ
คิดเห็นของผูซื้อสินคา เพื่อนําไปปรับปรุง และวางแผนกระบวนการใหบ ริการอยางสม่ําเสมอ และ ควรมีการใชระบบ
ชําระเงิน ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกผูซื้อสินคาที่จะไดรับการใหบริการเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว
7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางดานผูประกอบธุรกิ จรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ควรมีตรวจตรา
อาคาร สถานที่ เพื่ อปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมีความสะอาด และมีความทันสมัย อยูเสมอ รวมไปถึงควรจัดใหมี จุดที่
ใหบริการพิเศษ เชน อาหาร และเครื่องดื่ม หรือ Free Wi-Fi ใหเพียงพอตอความตองการของผูที่มาซื้อสินคา
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ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
การเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
The relationship between Work Motivation and Competency of Finance and
Accounting Officer Local Adminstrative Organization in Waritchaphum District,
Sakon Nakhon Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อรทัย สาคํา
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 79 คน ซึ่งเปน พนักงานการเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงานประจํา
ในกองคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 6 แหง ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม ประเภทเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบั ญชี สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (P = 3.69) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แรงจูงใจภายใน (P = 3.70) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ แรงจูงใจภายนอก (P = 3.68)
2. สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P = 3.81) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีสมรรถนะการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู ในระดั บ มาก ทุ กด า น โดยด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ สมรรถนะด า นตั ว บุ ค คล (P = 4.02)
รองลงมาคือ สมรรถนะดานงาน (P = 3.84) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สมรรถนะดานองคการ (P = 3.57)
3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม (X) ไมมีความสัมพันธกับ กับสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวม
(Y) ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
4. อิทธิพลของ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและ
บัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ
(Significant) เปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทุกดาน ไมมีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะการปฏิบัติงาน, พนักงานการเงินและบัญชี
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Abstract
The purpose of this study was to investigate The relationship between Work
Motivation and Competency of Finance and Accounting Officer Local Adminstrative
Organization in Waritchaphum District, Sakon Nakhon Province, A sample of 79 Finance
and Accounting Officer Local Adminstrative Organization in Waritchaphum District,
Sakon Nakhon Province The instrument used for collecting data was a questionnaire.
Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation,
Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis.
The findings of study were as follows:
1. Motivation to work of Finance and Accounting Officer Local Adminstrative
Organization in Waritchaphum District, Sakon Nakhon Province as a whole was at high
level (P = 3.69). Considering it by aspect, the degree of operating was at high level in every
aspect, the one that gained the highest mean score was Intrinsic Motivation (P = 3.70) The
aspect that gained the lowest mean score was Extrinsic Motivation (P = 3.68).
2. Competency of Finance and Accounting Officer Local Adminstrative
Organization in Waritchaphum District, Sakon Nakhon Province as a whole was at high
level (P = 3.81). Considering it by aspect, the degree of operating was at high level in every
aspect, the one that gained the highest mean score was Personal Competencies (P = 4.02).
The next lower ranking aspect was Job Competencies (P = 3.84), The aspect that gained the
lowest mean score was Organization Competencies (P = 3.57).
3. Motivation to work as a whole (X) had no relationship with Competency as a
whole (Y) of Finance and Accounting Officer Local Adminstrative Organization in
Waritchaphum District, Sakon Nakhon Province.
4. Influence of Motivation to work no effect to relationship with Competency of
Finance and Accounting Officer Local Adminstrative Organization in Waritchaphum District,
Sakon Nakhon Province. Considering it statistical significance by aspect, Motivation to work
every aspect no effect to Competency of Finance and Accounting Officer Local
Adminstrative Organization in Waritchaphum District, Sakon Nakhon Province.
Key Woed (S) : Work Motivation, Competency, Accounting Officer

บทนํา
การคลังทองถิ่นเปนเครื่องมือหรือกระบวนการในการจัดการอันหนึ่งที่เปนกลไกในการบริหารงานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น การบริหารงานคลัง หรือจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมทางการคลัง
ในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะตองวิเคราะหถึงประเด็น หรือตัวแปรของการบริหารตาง ๆ
เชน การจัดองคการ การวางแผน การกําหนดนโยบายการอํานวยการ การประสานงานระบบรายงาน การ
ตรวจสอบควบคุม และติดตามประเมินผล รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ และระบบขอมูลของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในดานตาง ๆ เพื่อหาขอมูลสรุปในประเด็นปญหาแตละเรื่อง และเสนอแนะใหมีการแกไขปญหาตอไป ที่ผานมา การ
ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ตลอดจนเทศบาลตําบลหลายแหง
มีการไมปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ สงผลใหหนวยงานราชการเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ซึ่งอาจมี สาเหตุ
มาจาก การขาดความรู ประสบการณ ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ไมรัดกุดกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ไมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขาดการตรวจสอบและกํากับดูแลจากผูบริหารหรืออาจเกิดจาก
เจตนาในการทุจริตของพนักงาน แมวาจะมีการกําหนดมาตรการปองกัน และควบคุม การใชจายเงินขององคการ
บริหารสวนตําบล ก็ไมอาจจะลดความเสียหายจากการปฏิบัติงานใหหมดไปได
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การบริหารงานดานการเงินและบัญชี เปนงานองคการที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนงานที่ผูบริหารและ
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายจะตองทําเปนประจํา เปนงานที่เอื้ออํานวยเกื้อหนุนความสะดวกใหงานอื่น ๆ ดําเนินไปสู
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดี การบริหารงานการคลัง ใหเกิดประสิทธิภาพควรดําเนินการ
ดังนี้ 1) การวางแผนทางด านการเงิ น ไดแก การวางแผนจั ดหาเงิ นรายไดและวางแผนการใช จายเงิ นอยางมี
ประสิทธิภาพ 2) การใชจายเงิน เปนการดําเนินงาน เกี่ยวกับการรับจายเงิน 3) การควบคุม เปนการควบคุมการใช
จายเงินรวมไปถึงระบบบัญชีใหเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑขอบังคับ และ 4) การประเมินการใชจายเงินเปนการ
ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน วาเงินหรืองบประมาณที่ใชในโครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
มีความเหมาะสมคุมคาหรือไม ทั้งนี้เพื่อจะไดนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงดานการวางแผนงบประมาณในปตอไป
สําหรับแหลงที่มาของเงินเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานของหนวยงาน
การสรางแรงจูงใจเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารทุกระดั บที่ตองหาสิ่งจูงใจมากระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
มุงมั่นและดึงศักยภาพในการทํางานของตนมาใชอยางเต็มที่เพื่อพัฒนาองคกรใหบรรลุผลตามที่วางไว เพราะหาก
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมที่จะอุทิศกําลังกาย
กําลังใจ และกําลังสติปญญาใหแกงานที่ทํา ทั้งยังทําใหบุคลากรมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นภายในหนวยงาน
ตลอดจนหนวยงานอื่นที่ตองประสานงานกันอีกดวย (รัตนา บูรพากุล, 2545 : 3) นอกจากนี้ หากผูปฏิบัติงานมี
แรงจูงใจโนมเอียงไปทางบวก การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูง แตหากโนมเอียงไปทางลบ การปฏิบัติงานจะมี
ประสิทธิภาพต่ํา การปฏิบัติงานในหนาที่ก็จะเฉื่อยชาลง ดังนั้น ในการทํางานใด ๆ ก็ตาม หากตองการใหงานสําเร็จ
ลุลวงตามวัตถุประสงคแลวผูบริหารควรจะทําใหผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในงาน
สมรรถนะ (Competency) ของบุคคลตามความหมายของ McClelland (1999) หมายถึงบุคลิก ลักษณะ
ที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑที่กําหนดใน
งานที่รับผิดชอบ สมรรถนะบุคคลมีที่มาจากพื้นฐานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self-Concept)
และคุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) ที่มีอิทธิพลอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ของการทํางานของบุคคลนั้น ๆ
สมรรถนะจะทําใหบุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการทํางาน และผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงานตามที่องคการตองการ ทําให
เกิดเปนความสามารถที่เฉพาะขององคการ ซึ่ง Prahalad และ Hamel (1994) เรียกวา สมรรถนะหลักขององคการ
(Organization Competency) สมรรถนะหลักองคการ เกิดจากการผสมผสานความสามารถสวนบุคคล
(Specialized Capabilities) กับความสามารถตามหนาที่งาน (Functional Capabilities) เขาดวยกันทําใหเกิด
ความรู และความสามารถที่เฉพาะขององคการ รวมกับการสรางความสัมพันธในการทํางานรวมกันของสมาชิก
องคการ ภายใตสภาวะแวดลอมในการทํางานขององคการนั้น ๆ สมรรถนะองคการเปนสิ่งที่สรางขึ้นบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมองคการ และสิ่งแวดลอมที่ตางกัน ทําใหลอกเลียนแบบไดยาก ดังนั้น ในระยะยาวแลวปจจัยที่จะตัดสิน
อนาคตขององคการ จึงไมใชสินคาหรือบริการ แตจะเปนสมรรถนะขององคการ ซึ่งเกี่ยวของกับสมรรถนะบุคคล
โดยตรง เพราะถาบุคลากรในองคการมีสมรรถนะที่ดีแลว จะทําใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูประสิทธิผล (Effectiveness) ที่องคการตองการ แนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิด ของ Gibson
และคณะ (1997) ที่มีความเห็นวาประสิทธิผลขององคการ เกิดจากความสัมพันธของประสิทธิผล 3 ระดับ คือ
ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ องคการที่มีประสิทธิผล จําเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีความสามารถใน
การทํางานไดอยางมีประสิทธิผล อันเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว
ผลการดําเนินงานดานการเงินและการบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีประสิทธิภาพ และมี
สมรรถนะอยูในระดับมากเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี ในองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น นั้น ๆ วามีแรงจูงใจความเต็มใจและพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม ความสามารถเพียงใด
ซึ่งจากผลการศึกษาในงานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการสังเกตสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวามีองคประกอบ บางประการที่ นาจะมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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พนักงานการเงินและบัญชี ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ เชน ความไมเขาใจในระบบบริหารงานใหม ๆ
ปริมาณงานในหนาที่ความรับผิดชอบมีมากเกินไป ไมมีความมั่นคง ในตําแหนงงาน เกิดการทุจริตในการปฏิบัติ
หนาที่เห็นประโยชนสวนตนและพวกพอง ไมไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน
และผลสืบเนื่องจากการบริหารงานตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ในดานการเงิน การคลัง งบประมาณและบุคลากร โดยเฉพาะแนวทางการถายโอน
บุคลากร สูทองถิ่นซึ่งจะตองมีการปรับโครงสรางใหอํานวยตอการรับโอนงาน บทบาทหนาที่ และวิธีการ บริหาร
จัดการ การเสริมสรางคุณภาพ เจาหนาที่ และเทคโนโลยีการประกันความกาวหนาของพนักงานสวนทองถิ่น และ
การตัดโอนงบประมาณดานบุคลากรใหทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน บุคคลสวน
ทองถิ่น, 2543 : 27-33)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประกอบดวยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 6 แหง ประกอบดวย 1) เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลวาริชภูมิ 2)
เทศบาลตําบลปลาโหล ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปลาโหลทั้งตําบล 3) เทศบาลตําบลคําบอ ครอบคลุมพืน้ ที่ตําบลคําบอ
ทั้งตําบล 4) เทศบาลตําบลหนองลาด ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองลาดทั้งตําบล 5) องคการบริหารสวนตําบลวาริช
ภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลวาริชภูมิ (นอกเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ ) และ 6) องคการบริหารสวนตําบลคอเขียว
ครอบคลุมพื้นที่ตําบลคอเขียวทั้งตําบล สภาพการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีที่ผานมา มีขอจํากัดเชนเดียวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังมีงานบางประเด็นจะตองไดรับการปรับปรุงแกไข รวมทั้ง
วิธีการบริหารงานใหมี คุณภาพเกิดประสิทธิผลสามารถประเมินไดอยางเปนรูปธรรม และในสวนของพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองจะตองเปนผูที่ไดรับแรงจูงใจ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
จากเหตุ ผ ลและความเป น มาขา งต น จะเห็น ได ว า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง เป น เรื่องสํ า คั ญ ที่ มี
ผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงทําใหผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา “ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร” ซึ่งผูบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวของควรใหความสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะพนักงาน
การเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดที่จะตองไดรับการบริหารและ
ใช อย า งมี คุ ณ ค า เพื่ อใหเกิด ประโยชน สู ง สุ ด หากพนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
มีแ รงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านที่ ดี ย อมส ง ผลต อการปฏิบั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลบรรลุ ต าม
เปาหมายและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัย ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
การเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยไดนํา แนวคิด
เกี่ยวกับ แรงจูงใจ ของ อารี พันธมณี (2538 : 181 - 182) และแนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะ ของ ณรงควิทย แสน
ทอง (2546 : 59) มาประยุกต บูรณาการเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย รายละเอียดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเงินและบัญชี สังกัดองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ในเขตอํ า เภอวาริ ช ภู มิ
จังหวัดสกลนคร ประกอบดวย
1. แรงจูงใจภายนอก
2. แรงจูงใจภายใน

สมรรถนะการบริหารงานทางดานการเงิน
และการคลั ง ขององคกรปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น ในเขตอํ า เภอวาริ ช ภู มิ จั ง หวั ด
สกลนคร ประกอบดวย
1. สมรรถนะดานตัวบุคคล
2. สมรรถนะดานงาน
3. สมรรถนะดานองคการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานการเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 6 แหง ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 79 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ย วกับ คุณ ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยแบงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนมาตรา
สวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอสมรรถนะการบริหารงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยแบงระดับความคิดเห็นมาตราสวน
ประมาณคา ตามวิธีการลิเคิรท (Likert Scale) จํานวน 5 ระดับ
ตอนที่ 4 เปนคําถามขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form)
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัยมาก
ที่สุด ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร แลวนํามาเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
แลวผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ
3. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อนําไปทดลองใชและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้
3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ฉบับ
3.2 นําคาที่ไดมาทําการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545 : 99) กําหนดคาความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 0.70 โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาพรวมทั้ง
เทากับ .869
4. นําแบบสอบถามดังกลาว ทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยขอนําหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงนายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม
2. นําหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากพนักงานการเงิน
และบัญชี ที่ปฏิบัติงานประจําในกองคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 6 แหง ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 79 คน
3. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมเขาใจ
4. ผูวิจัยติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูล
แลวนําไปดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้ง นี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํา เร็จรูป ในการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวลงรหัส (Coding Form)
3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บและ
คํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนําเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขีย น
ขอเสนอแนะ
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4. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถาม โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลิเคิรท (Likert)
และคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. ดํ า เนิ น การทดสอบสมมติ ฐ าน เพื่ อศึก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน และ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยการถดถอยพหุคูณ โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คาความถี่ (Frequencies)
1.2 คารอยละ (Percentage)
1.3 คาเฉลี่ย (Mean)
1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญและใชดัชนี IOC (Index of Item – Objective
Congruence)
2.2 หาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามโดยวิธี Item – Total Correlation โดยวิธีใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ
2.3 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
3.1 การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
3.2 การวิเคราะหโดยการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (P = 3.69) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ แรงจูงใจภายใน (P = 3.70) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ แรงจูงใจภายนอก (P = 3.68)
2. สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (P = 3.81) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีสมรรถนะการ
ปฏิ บั ติ ง านอยู ในระดั บ มาก ทุ กด า น โดยด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ สมรรถนะด า นตั ว บุ ค คล (P = 4.02)
รองลงมาคือ สมรรถนะดานงาน (P = 3.84) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สมรรถนะดานองคการ (P= 3.57)
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3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม (X) ไมมีความสัมพันธกัน กับสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวม
(Y) ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม (X) กับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
การเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เปนรายดาน พบวา ไมมี
ความสัมพันธกัน ทุกดาน เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวม (Y) กับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร เปนรายดาน พบวา ไมมีความสัมพันธกัน ทุกดาน
4. อิทธิพลของ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและ
บัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ
(Significant) เปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทุกดาน ไมมีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
5. แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไดแก ควรสง
พนักงานการเงินและบัญชี เขารับการฝกอบรมเปนประจําและตอเนื่อง ใหเกิดความชํานาญและสามารถแกปญหาใน
การปฏิบัติงานได และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มกําลังเจาหนาที่ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ควรมีการจัดใหผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูแกพนักงานการเงินและบัญชี เปนประจํา ควรสงเสริมและเปดโอกาส ให
บุคลากรและประชาชนมีสวนรวมใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนางานคลัง ผูบริหารควรใหความสําคัญและ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของการบริหารงานคลังใหถูกตองเปนปจจุบันตรงกับความตองการใชงาน และสะดวก
ตอการใชงาน ควรมีการวางแผนการใชทรัพยากรอยางรัดกุมเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมของการบริหารงานคลัง
ควรควบคุมกํากับการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา สรางสรรคการบริการที่มีคุณภาพของการบริหารงานคลัง
ควรมีการบริหารจัดการ ลดความซ้ําซอนในขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคลังเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็วประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด ควรจัดโครงสรางของหนวยงานโดยเฉพาะทางดานสวนการคลัง ให
เปนมาตรฐานเดียวกันพิจารณาจากขนาด/ภาระงาน พิจารณาเปรียบเทียบจากขนาดองคกรบางหนวยงานมีลักษณะ
คนลนงาน ผูบริหารควรพัฒนาศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารงานองคกร ไมวาจะเปน
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง การฝกอบรม เพื่อใหสามารถแกปญหาเมื่อบุคลากรเกิดความขัดแยงใน
หนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูบริหารควรเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน ใหแกพนักงาน โดยการสราง
แรงจูงใจทั้งในดานรางวัล และโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน

อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
แรงจูงใจภายใน พบวาโดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย ใหเสร็จตามเปาหมายที่กําหนด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานมีความพอใจในตําแหนงงานที่ทาน
รับผิดชอบอยูทุกวันนั้น สวนแรงจูงใจภายนอก พบวาโดยภาพรวม มีแรงจูงใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบังคับบัญชาใหคําชมเชย
เมื่อทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและกําหนดเวลา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ สภาพบรรยากาศสถานที่ทํางานเหมาะแกการทํางาน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



สอดคลองกับงานวิจัยของ อภินันท รัชตาจาย (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอโปงนารอน ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอโปงนารอน ภาพรวมดานตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวมดานตาง ๆ อันดับแรก คือ ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความกาวหนาและโอกาสเติบโตในการปฏิบัติงาน นโยบายและการ
บริหารงาน อันดับสุดทาย คือ การไดรับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ จุไรรัตน โชติรื่น
(2554 : บทคัดยอ) การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลนาขาม อําเภอกุฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลนาขาม โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา มีแรงจูงใจอยูใ นระดับมาก จํานวน 3 ดาน คือดานความสําเร็จของ
งาน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง จํานวน 7 ดาน คือ
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความรับผิดชอบดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ดานเงินเดือนและประโยชนเกื้อกูลดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กาบทิพย ศิริชมพู (2554 : บทคัดยอ) การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบวา พนักงานสวนตําบลในเขต
พืน้ ที่อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก
2. จากผลการวิจัย พบวา สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา สมรรถนะดานตัวบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานการเงินและบัญชี มีความตั้งใจและมี
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานการเงินและบัญชีมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ สมรรถนะดานงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานการเงินและบัญชี
มีทักษะในการปฏิบัติงานคลัง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานการเงินและบัญชีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และสมรรถนะดานองคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ กองคลังมีการระดมกําลังคนและทรัพยากรตางๆ ของกองคลัง
มาใชอยางทั่วถึง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ พนักงานการเงินและบัญชี มีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน
หรือขอบัญญัติ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี ขาสวัสดิ์ (2557 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่
มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี
พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผน รองลงมาคือ ดานการจัดองคการ ดานการ
อํานวยการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประสานงาน ดานงบประมาณ และดานการรายงาน ตามลําดับ
สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ จักรแกว (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากร อบต.ตอการ
บริหารงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ สรุปไดวา การบริหารงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งประกอบดวย การจัดทํางบประมาณ การใชจายงบประมาณ และการควบคุมติดตามการใช
งบประมาณอยูในการปฏิบัติงานระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ณีรนุช พลวิเวก (2553) ไดทําการศึกษาการ
ปฏิบัติงานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบวา
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอนาดูน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการคลัง
โดยรวมและรายดาน 3 ดาน คือ ดานการจัดทํางบประมาณดานการพัสดุ และดานการพัฒนารายได อยูในระดับ
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ปานกลาง และเห็นวามีการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากอีก 1 ดาน คือ ดานการเงิน
3. จากผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม (X) ไมมีความสัมพันธกัน กับสมรรถนะ
การปฏิบัติงานในภาพรวม (Y) ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริช
ภูมิ จังหวัดสกลนคร และอิทธิพลของ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
การเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญ
ทางสถิติ (Significant) เปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทุกดาน ไมมีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร แสดงใหเห็น
วา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ไมสามารถทํานายสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาพรวม (Y) ของพนักงาน
การเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได
จากผลการวิ จั ย สามารถอธิ บ ายได ว า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ไม ส ามารถทํ า นายสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมสามารถ
ทํานายสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริช
ภูมิ จัง หวัดสกลนคร ได ทุกด าน เช นกัน ดังนั้ น จึงอธิบ ายไดว าแรงจู งใจในการปฏิบัติ งาน ทุกด าน ไม มีผ ลต อ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร อธิบายไดวา สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จะไมขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตเกิดจากปจจัยดานอื่น
ๆ ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา พนักงานการเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงานประจําในกองคลัง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครสวนใหญเปนคนในพื้นที่ ทําใหการปฏิบัติงานมักจะ
คํานึง ถึงพื้น ที่ตัวเอง เกิดสํ านึกรักบานเกิด อยากจะพั ฒนาหมูบาน ชุมชน ของตัว เองใหมีความเจริญกา วหน า
มีความตองการที่จะทําใหหมูบาน ชุมชน ของตนเอง มีความเปนอยูที่ดีขึ้น และการทีไดอยูในบานเกิดของตัวเอง
การไดทํางานอยูในหนวยงานที่อยูใกลบาน มีความตั้งใจในการปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง ทําใหสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับที่ดี โดยไมคํานึงถึงแรงจูงใจในการทํางาน วาจะเปนอยางไร จะดีมากนอยเพียงใด
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินยา เสียงเลิศ (2558 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคกร ที่มีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ ตําบลขมิ้น อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลของแรงจูงใจในการ
ทํางาน ความผูกพันตอองคกร ที่มีตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.825 และยังพบวาแรงจูงใจและความผูกพัน ของ
บุคลากรเทศบาลตําบลดงมะไฟ สามารถรวมกันพยากรณระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ ไดรอยละ 44.5 สวนอีกรอยละ 55.5 เปนผลจากปจจัยอื่น ๆ เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญทางสถิติ
(Significant) พบวา แรงจูงใจในการทํางาน และความผูกพันตอองคกร มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 โดยที่ความผูกพันตอองคกรมีคาเบตา=0.206 และแรงจูงใจในการทํางานมีคาเบตา =0.579 และไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จงศักดิ์ รักศรี (2553) ไดทําการศึกษา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลัง
ทองถิ่น : กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิเคราะหคา
สหสัมพันธเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ ศรีเมืองใหมจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอตอ
ประสิทธิผลการบริหารการเงินการคลังทองถิ่น พบวา มีปจจัยที่มีความสัมพันธในเชิงบวก ระดับสูงและในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ดานโครงสรางและระบบงาน ดานนโยบายการบริหารและการ
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ปฏิบัติ ดานความสามารถในการบริหาร ดานความพรอมดานทรัพยากร ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดานหลัก
นิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลัก
ความคุมคา

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรสงเสริม และ
คนหาวิธีการ ที่จะทําใหพนักงานการเงินและบัญชี ทํางานดวยความสนุกและมีความภาคภูมิใจ มีความพอใจกับ
ตําแหนงงานที่ทานทําอยู
2. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรสงเสริม และ
คนหาวิธีการ ที่จะทําใหพนักงานการเงินและบัญชี มุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จตามเปาหมายที่
กําหนด ใหดํารงอยูเสมอ และดียิ่งขึ้นตอไป
3. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรสรางบรรยากาศ
ในการทํางาน ใหนาอยูเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การจัดรอบการปฏิบัติงานใหเหมาะสมตอจํานวนบุคลากร
ปริมาณงานและสภาวการณของงานในพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพคุมคา สมดุลกับทรัพยากรที่มีอยู
4. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรใหคําชมเชย เมื่อ
บุคลากรปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและกําหนดเวลา เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกับผูปฏิบัติงาน
5. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรสงเสริม และคนหา
วิธีการ ที่จะทําใหพนักงานการเงินและบัญชี มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ อยูเสมอ
6. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรสงเสริม และ
คนหาวิธีการ ที่จะทําใหพนักงานการเงินและบัญชี มีความตั้งใจและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ใหดํารง
อยูเสมอ และดียิ่งขึ้นตอไป
7. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรสงเสริม และ
คนหาวิธีการ ที่จะทําใหพนักงานการเงินและบัญชี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดวยการใหเขารับการฝกอบรม และ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานคลัง อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
8. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ควรสงเสริม และ
คนหาวิธีการ ที่จะทําใหพนักงานการเงินและบัญชี มีทักษะในการปฏิบัติงานคลัง ใหดํารงอยูเสมอ และดียิ่งขึ้นตอไป
ดวยการใหเขารับการฝกอบรม และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานคลัง อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
9. ผู บริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภู มิ จัง หวัด สกลนคร ควรส งเสริม ให
พนักงานการเงินและบัญชี หมั่นศึกษาหาความรูตลอดจนกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
การเงินการคลังใหมากขึ้น รวมทั้งใหเขารับการฝกอบรม และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานคลัง อยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
10. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ผูบริหารควรสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานคลัง มีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและตรงกับความสามารถ และสงเสริมใหมี
การระดมกําลังคนและทรัพยากรตางๆ ของกองคลังมาใชอยาง
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของหนวยงานระดับทองถิ่นอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ในเขต
จังหวัดสกลนคร เพื่อเปนการเปรียบเทียบสมรรถนะในการบริการงานคลังระหวางหนวยงาน
2. ควรทําการศึกษาถึงสภาพปญหาในการบริหารงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3. ควรทําการศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่จะสงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
4. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เปนขอมูลเชิงประจักษมากขึ้น
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ปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Factors Affecting Risk Management : A Case Study of Dhonburi Rajabhat University
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1. ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง และ 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานการ
บริหารที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบดวยกลุมตัวอยางเปน
อาจารยและเจาหนาที่จากทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม
จํานวน 222 ชุด สถิติที่ใชคือคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว
ผลการวิจัย พบวา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงเจาหนาที่ และอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปจจัยดานการบริหาร
ที่มีผลกระทบต อความเสี่ยงของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับ มาก สวนปจ จัยความเสี่ย ง
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลที่
มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ยกเวนดานการสั่งการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดานการเปรียบเทียบมีผลกระทบ
ตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนปจจัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานกลยุทธ ดานบุคลากร ดานทรัพยสินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสําคัญ : การบริหารความเสี่ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Abstract
The objective of this research were 1) to study individual factors affecting risk
management, 2) to compare managerial factors affecting risk management : a case study of
Dhonburi Rajabhat University. The instrument use for this research was questionnaire with
collect the data of two hundred and twenty two sample. The research sample consisted of
teachers and staff in Dhonburi Rajabhat University. Statistics used for this research
included percentage, mean, standard deviation (S.D.) and one way analysis of variance.
The result showed that most of Dhonburi Rajabhat University was female, about
31-40 year olds and graduated in bachelor degree. Most were from staff and Faculty of
Humanity and Social. The managerial factors affecting risk management in Dhonburi
Rajabhat University over all was at a high level. And risk factors in Dhonburi Rajabhat
University overall was at a high level. The factors of individual affecting risk management
at Dhonburi Rajabhat University, the results in overall was found that there was no
Statistically significant difference except directing was difference level at 0.05 level of
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significant. The result were compare and it was found that there was no Statistically
significant difference except factors in information technology, strategic, personnel and
asset were difference level at 0.05 level of significant.
Keywords : Risk Management, Dhonburi Rajabhat University

บทนํา
ความเสี่ยงของภาครัฐมีความแตกตางไปจากความเสี่ยงขององคกรเอกชน เนื่องจากวิสัยทัศนและพันธกิจ
ตางกันอยางชัดเจน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐจึงเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงเชิงนโยบายและปจจัย
เสี่ยงที่สงผลตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว (นฤมล สะอาดโฉม, 2550 : คํานํา) อีกทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดใหหนวยงานราชการตางๆ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามแผน
ยุทธศาสตรอันเปนกลไกในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานราชการนั้นเพื่อใหสามารถบรรลุเปาประสงค
ตามที่กําหนดไว และพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดใหสวน
ราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น
สถานศึกษาทุกแหงจึงจําเปนที่จะตองจัดทําการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาทุกระดับ (ดวงใจ ชวยตระกูล ,
2551:3) ตั้งแตระดับบุคคล ระดับผูบริหารจนถึงองคกรในภาพรวม จะเห็นไดวาการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษามี
ความสําคัญอยางยิ่งในการลดมูลเหตุจากความเสี่ยงและเปดโอกาสใหกับสถานศึกษาอยูในระดับที่สถานศึกษายอมรับ
ได ผานเกณฑประเมิน ควบคุมใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร และสามารถตรวจสอบไดในอนาคตอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ย งของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ มีค วามจํา เป น และสํ า คัญ อย างยิ่ งต อการ
บริหารงานและแสดงถึงความรับผิดชอบของผูบริ หารตอการดําเนินงาน ความโปรงใสของการดําเนินงาน การ
ปกปองผลประโยชนของสวนรวม จะสงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและมาตรฐานของการดําเนินงาน
ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี จึงตองมีระบบการจัดการเพื่อใหเกิด
การควบคุม ดูแล การเลือกใชกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีระบบเปนสากล มีมิติที่ครอบคลุมมาจัดการกับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนการวางแนวทางสูรูปแบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากล
จากผลงานวิจัยรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครของประณต
มีสอน (2559 : 328) พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพฯไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง โดยอาศัย
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเทานั้น แตยังไมมีการกําหนดแนวทางใหการบริหารความเสี่ยงไปบูรณาการกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลั ยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งตองสอดคลองกับ
พระราชบั ญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผนดิน พระราชกฤษฎีกาวาด วยหลักเกณฑและวิ ธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) สํานักนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสวนราชการภาครัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ จึ ง ต อ งขั บ เคลื่ อ นระบบการบริห ารราชการให ส อดคล อ งกั บ การปฏิ รู ป ระบบราชการ
ซึ่งสภาพแวดลอมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานได
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานการบริหารที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตําแหนงงาน
คณะ/หนวยงาน
คณะ

องคประกอบการบริหารความเสี่ยง

ปจจัยดานการบริหาร
-

-

ดานกลยุทธ
ดานการเงิน
ดานทรัพยสิน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการปฏิบัติงาน
ดานบุคลากร

การวางแผน
การจัดองคการ
การสั่งการ
การควบคุม

วิธีการทําวิจัย
ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมทั้งสิ้น 525 คน (กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบคํานึงถึงความนาจะเปน สุมแบบชวงชั้น
(Stratified Sampling) เพื่อหาสัดสวนในการแจกแจงกลุมตัวอยางในแตละชั้นภูมิ และใชวิธีสุมแบบสะดวก ในการ
แจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 222 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใชวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ สวนที่ 1 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง คณะและหนวยงาน สวนที่ 2 ความสําคัญของ
บุคลากรที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสวนที่ 3 การความสําคัญของบุคลากร
ที่มีตอการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน (กัลยา
วานิชยบัญชา, 2550 : 46) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
3.41 – 4.20 มีความสําคัญอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
2.61 – 3.40 มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
1.81 – 2.60 มีความสําคัญอยูในระดับนอย
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คะแนนเฉลี่ยระหวาง
1.00 – 1.80 มีความสําคัญอยูในระดับนอยที่สุด
สวนที่ 4 ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติม / ขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 1 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนคารอยละ
(Percentage) สวนที่ 2 ความสําคัญของบุคลากรที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราชภั ฏธนบุรี
และสวนที่ 3 ความสําคัญของบุคลากรที่มีตอการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หาคาเฉลี่ย
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential analysis) เพื่อการทดสอบสมมติ ฐาน วิเ คราะหเปรียบเทียบความสําคั ญของบุคลากรที่มีต อ
กระบวนการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง คณะและ
หนวยงาน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบความสําคัญของบุคลากรที่มีตอกระบวนการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี จําแนกตามเพศ โดยการวิเคราะหคาที (t-test) แบบ Independent และจําแนกตามอายุ, การศึกษา
และตําแหนงของบุคลากรการวิเคราะหคาเอฟ (F-test) และการทดสอบวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(one way analysis of variance) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe Post hoc Comparison)

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 56.8 อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 45.0 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.6
เปนเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 63.5 และอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 20.3
ผลการวิเคราะหปจจัยดานการบริหารที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา
บุคลากร ทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุก
ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน ( x = 3.78) ดานการจัดองคการ
( x =3.69) ดานการควบคุม ( x = 3.68) และดานการสั่งการ ( x =3.54) ตามลําดับ
สวนผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของบุคลากรที่มีตอการบริหารความเสี่ยงใน 6 ดาน พบวา
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.61) เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานกลยุทธ ( x = 3.73) ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ( x = 3.66) ปจจัยดาน
บุคลากร ( x =3.66) ปจจัยดานการเงิน ( x = 3.63) ปจจัยดานทรัพยสิน ( x = 3.55) และปจจัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( x =3.48) ตามลําดับ
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงกรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการสั่งการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนปจจัยดานการเปรียบเทียบมีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานกล
ยุทธ ดานบุคลากร ดานทรัพยสินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานการบริหารกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี พบวา ดานการวางแผนมีผลตอปจจัยความเสี่ยงดานบุคลากร ดานการเงิน ดานทรัพยสิน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานการปฏิบัติง าน สวนด านการจัดองคการมีผ ลตอปจจัย ความเสี่ยงดานทรัพยสิ น และดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนดานการสั่งการมีผลตอปจจัยความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานบุคลากร ดานการเงิน และ
ดานการปฏิบัติงาน สวนดานการควบคุมมีผลต อปจจัยความเสี่ยงดานทรัพยสิน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ”
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ปจจัยดานการบริหารที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ไดแก การวางแผน การจัดองคการ
การสั่งการ และการควบคุม จึงทําใหสามารถจัดการกับความเสี่ยงไดอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
เรื่อง หนาที่ในการบริหารขั้นพื้นฐาน(Henry Fayol) อันประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ
(Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling)
และสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยรดี ใจอาษา (2554 : ง) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ
กระบวนการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอ
กระบวนการบริหารจัดการในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ดานประกอบดวยดานการ
วางแผน ดานการจัดการ ดานการนํา และดานการควบคุม อยูในระดับมาก
2. ความสําคัญของบุคลากรที่มีตอการบริหารความเสี่ยงในดานดานกลยุทธ การเงิน ทรัพยสิน เทคโนโลยี
สารสนเทศ การปฏิบัติงาน และบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากร
แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนหนวยงานภาครัฐและอยูภายใตการกํากับของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและสํานักงานกรรมการการอุดมศึกษา จึงตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของ
องค ก ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี เ รื่ อ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง ของสํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (คูมือการบริหารความเสี่ยง, 2552 : 17) ที่กลาววา กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปน
กระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือองคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญา ฤทธิ์สาคร (2557 : 3)
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหาร
ความเสี่ยง อยูในระดับมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายดาน
สวนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความเสี่ยงของปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชธิญา ปทมทัตตานนท (2553 : ก)
ได ทํ าการศึก ษาเรื่อง การจั ดการความเสี่ ยงที่ สง ผลตอประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ กษา สั งกัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก และประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยดานการบริหารกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี ในภาพรวมของปจจัยดานการบริหารมีผลตอปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการควบคุม กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่คลอบคลุมในการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
เรื่อง หนาที่ในการบริหารขั้นพื้นฐานของ Henry Fayol ของ เนตรพัณณา ยาวิราช (การจัดการสมัยใหม, 2556 :
14-16) ที่กลาววา หลักเกณฑทางการบริหารเนนความมีประสิทธิภาพในการทํางาน การคํานึงถึงบุคคล และการ
กระทําที่เหมาะสมทางดานการจัดการ และสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (คูมือการบริหารความเสี่ยง, 2552 : 17) ที่กลาววา กระบวนการ
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บริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือองคกร

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะนําเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา การบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน
แสดงความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปนผลดีตอมหาวิทยาลัยในการจัดการความเสี่ยงและลด
อั ต ราเสี่ ย ง จึ ง ควรรั ก ษามาตรฐานการดํ า เนิ น งานไว โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารงานแบบธรรมาภิ บ าล (Good
governance) เปนแนวทางสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย สรางการอยูรวมกันอยางสงบสุขอันกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานหลักการสําคัญ 6 ประการ คือ
หลักนิติธรรม ไดแก การออกระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยการเปดเวทีใหบุคลากรแสดง
ความคิดเห็นในระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่จะประกาศใช ทั้งนี้เพื่อใหระเบียบขอบังมีความเปนธรรม
เปนที่ยอมรับของบุคลากรและบุคลากรยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเหลานี้
หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัย
โดยรณรงคใหผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ยึดถือหลักการนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา
หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันระหวางบุคลากรทุกระดับชั้น โดยปรับปรุง
กลไกการทํางานใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไป ตรงมา สามารถเขาใจงาย เขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง
หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรับรูการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย และเสนอความคิดเห็นตางๆ
หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอหนาที่ การใสใจ
ปญหาและกระตือรือรนในการแกปญหา
หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม
1.2 จากผลการวิจัยพบวา การบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ไดแก ดานกลยุทธ การเงิน ทรัพยสิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงาน และบุคลากร ในภาพรวมอยูใ นระดับมากทุกดาน แสดงความสําคัญของ
บุคลากรที่มีตอการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ควรกําหนดนโยบายและเปาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมของมหาวิทยาลัย
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและศึกษาวิธีปองกัน และลดเหตุแหงปจจัย
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
2.2 แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่มีตอการปรับตัวของอุดมศึกษายุคใหม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึ งพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการศึกษา
เปนพนักงาน จํานวน 147 คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุ 41 - 50 ป มีเงินเดือนต่ํากวา 10,000
บาท ทํา งานฝ ายผลิ ต มีอายุ การทํ างานมากกวา 10 ป และมีระดั บการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึกษาปที่ 3 และผล
การศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดั บปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับปานกลาง 5 ดาน ไดแก ดานภาวะอิสระจากงาน ดานสังคมสัมพันธ ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ ดานความภูมิใจในองคการ และดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานตามลําดับ และอยูใน
ระดั บ น อย 3 ด า น ได แก ด า นธรรมนู ญ ในองคการ ด า นความกา วหน า และมั่ น คงในงาน และด า นรายได และ
ผลประโยชนตอบแทนตามลําดับคาเฉลี่ย
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน
Abstract
The objective of the research title “Satisfaction with the quality of working life of
employees in the Slik (Thailand) Company Limited, Pathum Thani province and Saraburi
province” is to studied the impacted of satisfaction on the quality of working life of
employees, Questionnaires, as a study tool, The population used in this studied is the group
of 147 employees. then, all derived data were analyzed by descriptive statistics consisting
of percentage, means and standard deviation. For personal factors of employees the most
subjects are female aged from 41 to 50 years with salary less than 10,000 Baht. Most of
them work in the production department with more than 10 years of employment and are
graduated at Matthayom 3 (junior high school) level. The overall quality of working life of
employees is moderate level. For consideration of each aspect, 5 aspects are in average
level e.g. total life space, social integration, safe and healthy environment, organizational
pride and development of human capacities, respectively. 3 aspects are in low level e.g.
constitutionalism, growth and security, adequate and fair compensation, respectively.
Key words : quality of life in work
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บทนํา
บุ ค คลากรในองค ก รเป น เสมื อ นทรัพ ย สิ น ประเภทหนึ่ ง ขององค ก รที่ ต องได รับ การดู แลเอาใจใส จ า ย
คาตอบแทนใหรางวัลและสวัสดิการโดยเนนการดึงและพัฒนาศักยภาพของบุคคลมาใชใหเหมาะสมกับงานมีการ
อบรมใหความรูและสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางและกระตุนใหบุคคลากรมีความรูใหมๆ ใหเกิด
ความรัก ความศรัท ธา และมุงมั่น ทุมเททํา งานใหกับ องค กร มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวคิด สรา งสรรคอัน
กอใหเกิดนวัตกรรมใหมขึ้นสิ่งเหลานี้จะเปนกําลังผลักดันและเสริมสรา งความเขมแข็งใหกับองคกรและเจริญเติบโต
ไดอยางมั่นคงแข็งแรงซึ่งยากตอการเลียนแบบและสรางความไดเปรียบในการแขงขันระยะยาวนอกจากนี้ยังยอมรับ
วาการทํางานในองคการจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางานมีความสุขในการ
ดํารงชีวิตอยูในองคการ และไดรับการยอมรับจากผูบริหาร และเพื่อนรวมงาน
คุณภาพชีวิตในการทํางานนับไดวามีความสําคัญตอชีวิตของมนุษยเปนอยางยิ่ง องคกรจึงควรจัดใหมี
สถานที่ในการทํางานที่เอื้อประโยชนตอการทํางาน และตอบสนองตอผูปฏิบัติงานทั้งดานรางกายและจิตใจ เพื่อให
ผู ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความรู สึ กที่ ดี ต อ ตนเองและองค ก ร อั น เป น อั จ จั ย ที่ กอ ใหเ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งานของ
ผูปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาองคการที่ชวยเพิ่มผลผลิตของ
องคการ เพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปนแรงจูงใจให แกพวกเขาในการทํางาน และชวยปรับปรุง
ศักยภาพของผูปฏิบัติงานดวย
เนื่องจากที่ผานมาบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จะพบปญหาการลาออกของพนักงานแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกป การขาดวินัยในการปฏิบัติงาน การกระทําผิดขอบังคับของบริษัทฯ ทําใหสูญเสียบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและการขาดแรงงาน ทําใหบริษัทผลิตงานไดลาชาออกไป ปญหาดังกลาวไดสรางความสูญเสียใหแก
บริษัทฯ ทั้งในดานการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสรรหาคัดเลือก ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเขามาทดแทน ทําให
สูญเสียเวลาซึ่งมิอาจประมาณคาได ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาทั้งในดานขอมูลปจจัยสวนบุคคล และความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน มาเปนขอมูลไปใชใน
การกําหนดแนวทางการบริหารงานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดและนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระบุรี อยูในระดับนอย

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
การศึก ษาความพึ ง พอใจตอคุณภาพชีวิ ต การทํ างานของพนั กงาน บริษั ท สลิค (ประเทศไทย) จํ า กัด
จังหวัดปทุมธานีและสระบุรี เปนการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ทั้ง 8 ดาน ตามแนวคิดของ
Huse,EF. and Cumming,T.G. (1985) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได
4. แผนกที่ทํางาน
5. อายุการทํางาน
6. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
1. ดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน
2. ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
3. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบตั ิงาน
4. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน
5. ดานสังคมสัมพันธ
6. ดานธรรมนูญในองคการ
7. ดานภาวะอิสระจากงาน
8. ดานความภูมิใจในองคการ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํา งานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ทํางานในบริษัท สลิค (ประเทศไทย)
จํากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบัติการมีนอยจึงใชจํานวนพนักงานทั้งหมด
คือ 147 คน
2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. คนควาศึกษาคนควาเอกสารเพื่อหาขอมูล จากแหลงตางๆ แลวสรางแบบสอบถามขึ้นไปใหอาจารยที่
ปรึกษาและมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถาม จากนั้น
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อความสมบูรณของเนื้อหา ซึ่ง
การคํานวณหาคา IOC ในครั้งนี้มีคาเทากับ 0.864 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานที่สามารถยอมรับไดคือ มากกวาหรือ
เทากับ 0.5
2. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน กับพนักงาน
บริษัท บริษัท สเปเซียล บิซิเนส จํากัด แลวนํามาคํานวณหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะห ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (The Coefficient of Alpha) (Alpha : α) และในการ
วิเคราะหครั้งนี้ไดคา α = 0.951 ซึ่งมากกวาเกณฑมาตรฐานที่ยอมรับไดคือ 0.8 แสดงวามีความนาเชื่อถือ จากนั้นก็
จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณใชในการเก็บขอมูลการวิจัย
3. การวิเคราะหขอมูล
การดําเนินการวิเคราะหขอมูลมีลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายได แผนกที่
ทํางาน อายุการทํา งาน ระดับการศึกษา วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะของประชากรที่
ศึกษาดวยสถิติรอยละ (Percentage)
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2. ขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนั ก งานบริษั ท สลิ ค (ประเทศไทย) จํ า กั ด ตามแนวคิ ด ของฮิ ว ส และคัม มิ่ ง ส ทั้ ง 8 ด า น ประกอบด ว ย
ดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ดานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน ดานสังคมสัมพันธ ดานธรรมนูญในองคการ ดานภาวะอิสระจาก
งาน และดานความภูมิใจในองคการ วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean)

ผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถวิเคราะหไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร ของผูตอบแบบสอบถามที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ จํานวน 147 ราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง มีอายุ 41 - 50 ป มีเงินเดือนต่ํากวา 10,000
บาท ทํางานฝายผลิต มีอายุการทํางานมากกวา 10 ป และมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลระดับความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
บริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
(P = 2.67) จึงปฏิเสธสมมติฐานจากที่ตั้งเอาไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง 5 ดาน
ไดแก ดานภาวะอิสระจากงาน (P = 2.93) ดานสังคมสัมพันธ (P = 2.86) ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม
สุขภาพ (P = 2.77) ดานความภูมิใจในองคการ (P = 2.72) และดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
(P = 2.67) ตามลําดับ และอยูในระดับนอย 3 ดาน ไดแก ดานธรรมนูญในองคการ และดานความกาวหนาและ
มั่นคงในงาน (P = 2.50) และดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน (P = 2.42) ตามลําดับ
ผลการวิจัย พบวา พนักงานมีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานในดานตางๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานรายไดและประโยชนตอบแทน
ดานรายไดและประโยชนตอบแทน
ระดับ
P
1 คาแรงที่ไดรับเพียงพอและเปนธรรม
2.42
นอย
2 ความยุติธรรมของการขึ้นคาแรงจากที่ผาน ๆ มา
2.41
นอย
3 สวัสดิการดานตาง ๆ เชน แจกชุดใหพนักงาน คาอาหาร คากะ คารถ คาสกรีน 2.46
นอย
คาขึ้นตู คาซีเอ็นซี คาความเสี่ยง คาบานพัก คาฝุน คาความรอน เปนตน
4 มีรถรับสงพนักงานและเบี้ยขยัน
3.10
ปานกลาง
5 เงินชวยงานฌาปนกิจศพ
2.16
นอย
6 มีโบนัสประจําป
2.47
นอย
7 เงินชวยงานแตงงาน วันเกิด คลอดบุตร
2.28
นอย
8 เบี้ยเลี้ยงภาษา
2.10
นอย
รวม
2.42
นอย
จากตารางที่ 1 พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ไดแก มีรถรับสงพนักงานและเบี้ยขยันและอยูในระดับนอย 7 ขอ ไดแก
มีโบนัสประจําป สวัสดิการดานตาง ๆ เชน แจกชุดใหพนักงาน คาอาหาร คากะ คารถ คาสกรีน คาขึ้นตู คาซีเอ็นซี คา
ความเสี่ยง คาบานพัก คาฝุน คาความรอน เปนตน คาแรงที่ไดรับเพียงพอและเปนธรรม ความยุติธรรมของการขึ้น
คาแรงจากที่ผาน ๆ มา เงินชวยงานแตงงาน วันเกิด คลอดบุตร และเงินชวยงานฌาปนกิจศพ และเบี้ยเลี้ยงภาษา
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ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางานดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
ระดับ
P
1 บริษัทมีการกําหนดนโยบายในดานความปลอดภัยและการดูแลสภาพแวดลอม 2.93
ปานกลาง
2 พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
2.79
ปานกลาง
3 จํานวนพนักงานมีความเหมาะสมตอปริมาณงาน
2.67
ปานกลาง
4 บริษัทมีการจัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย
2.14
นอย
5 บริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกเพียงพอและความปลอดภัย 2.45
นอย
6 ขนาดของสถานที่ทํางานเหมาะสม
2.71
ปานกลาง
7 แสงสวางและการถายเทอากาศมีความเหมาะสม
2.74
ปานกลาง
8 ความสะอาดในอาคารที่ผลิต
2.68
ปานกลาง
9 ความสะอาดภายในบริเวณโรงอาหารและหองน้ํา
2.61
ปานกลาง
10 ชั่วโมงการทํางานตอวันเหมาะสม
3.21
ปานกลาง
11 มีการตรวจสุขภาพประจําป
3.49
ปานกลาง
รวม
2.77 ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 9 ขอ ไดแก มีการตรวจสุขภาพประจําป ชั่วโมงการทํางานตอ
วันเหมาะสม บริษัทมีการกําหนดนโยบายในดานความปลอดภัยและการดูแลสภาพแวดลอม พนักงานไดปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม แสงสวางและการถายเทอากาศมีความเหมาะสม ขนาดของสถานที่ทํางานเหมาะสม
ความสะอาดในอาคารที่ผลิต จํานวนพนักงานมีความเหมาะสมตอปริมาณงาน ความสะอาดภายในบริเวณโรงอาหาร
และหองน้ํา และอยูในระดับนอย 2 ขอ ไดแก บริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวกเพียงพอและความ
ปลอดภัย และ บริษัทมีการจัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย
ตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ระดับ
P
1 ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายเพียงพอกับหนาที่ที่ตองทํา
3.36
ปานกลาง
2 การไดรับมอบหมายงานพิเศษที่สําคัญ
2.83
ปานกลาง
3 ลักษณะงานที่ทําอยูตรงกับความตองการ
3.04
ปานกลาง
4 ลักษณะงานที่ทําอยูเปนงานที่ทาทาย
2.90
ปานกลาง
5 งานที่ทําเปนงานที่ตรงกับความถนัด
2.94
ปานกลาง
6 งานที่ทําเปนงานที่ตรงกับความรูที่ไดศึกษามา
2.34
นอย
7 โอกาสในการพัฒ นาศักยภาพในการทํา งานจัด อบรมใหค วามรูด า นวิ ธี การ 2.47
นอย
ทํางานประจําวัน
8 ไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณในงานที่ได 2.58
ปานกลาง
รับผิดชอบ
นอย
9 การศึกษาดูงานระหวางหนวยงาน
2.27
นอย
10 จัดกิจกรรมกลุมขามระหวางหนวยงาน
2.01
รวม
2.67 ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ ไดแก ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายเพียงพอ
กับหนาที่ที่ตองทํา ลักษณะงานที่ทําอยูตรงกับความตองการ งานที่ทําเปนงานที่ตรงกับความถนัด ลักษณะงานที่ทํา
อยูเปนงานที่ทาทาย การไดรับมอบหมายงานพิเศษที่สําคัญ ไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และ
ประสบการณในงานที่ไดรับผิดชอบ และอยูในระดับนอย 4 ขอ ไดแก โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานจัด
อบรมใหความรูดานวิธีการทํางานประจําวัน งานที่ทําเปนงานที่ตรงกับความรูที่ไดศึกษามา การศึกษาดูงานระหวาง
หนวยงาน และจัดกิจกรรมกลุมขามระหวางหนวยงาน
ตารางที่ 4 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
ระดับ
P
1 ไดรับมอบหมายในการทํางานที่เพิ่มขึ้น
3.16
ปานกลาง
2 ความมั่นคงและความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
2.31
นอย
3 ความมั่นคงและความเจริญเติบโตขององคกรในการดําเนินกิจการ
2.43
นอย
4 การมีโอกาสในการเรียนรูงานดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนตลอดเวลา
2.58
ปานกลาง
5 ภาวะการณจางงานของบริษัทมีความมั่นคง
2.82
ปานกลาง
6 ชีวิตความเปนอยูในการทํางาน
2.78
ปานกลาง
7 การศึกษาตอและดูงาน
2.11
นอย
8 การไดรับการเลื่อนตําแหนง
1.80
นอย
รวม
2.50
นอย
จากตารางที่ 4 พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดั บนอย เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ ไดแก ไดรับมอบหมายในการทํางานที่เพิ่มขึ้น ภาวะการณจาง
งานของบริษัทมีความมั่นคง ชีวิตความเปนอยูในการทํางาน การมีโอกาสในการเรียนรูงานดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาตน
ตลอดเวลา และอยูในระดับนอย 4 ขอ ไดแก ความมั่นคงและความเจริญเติบโตขององคกรในการดําเนินกิจการ ความ
มั่นคงและความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน การศึกษาตอและดูงาน และการไดรับการเลื่อนตําแหนง
ตารางที่ 5 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานสังคมสัมพันธ
ดานสังคมสัมพันธ
1 ความสนิทสนมความจริงใจและความเปนกันเองจากเพื่อนรวมงาน
2 การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย
3 การปรึกษาหารือระหวางกันเมื่อประสบปญหาการทํางาน
4 การแสดงความหวงใยกันระหวางพนักงาน
5 ที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
จากเพื่อนรวมงาน
6 ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น
7 เพื่อนรวมงานภายในแผนกมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่ง
กันและกัน
8 ความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและความรวมมือกันในการทํางาน
9 คัดเลือกพนักงานดีเดนประจําป
รวม
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P
3.06
3.14
2.89
2.83
2.80

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.93
2.71

ปานกลาง
ปานกลาง

2.85
2.49
2.86

ปานกลาง
นอย
ปานกลาง



จากตารางที่ 5 พบวา พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 8 ขอ ไดแก การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางานให
เสร็จตามเปาหมาย ความสนิทสนมความจริงใจและความเปนกันเองจากเพื่อนรวมงาน ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับ
และมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่ การปรึกษาหารือระหวางกันเมื่อประสบปญหาการทํางาน ความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานและความรวมมือกันในการทํางาน การแสดงความหวงใยกันระหวางพนักงาน ที่ทํางานมีบรรยากาศของ
ความเปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจากเพื่อนรวมงาน เพื่ อนรวมงานภายในแผนกมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน และอยูในระดับนอย 1 ขอ ไดแก คัดเลือกพนักงานดีเดนประจําป
ตารางที่ 6 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานธรรมนูญในองคการ
ดานธรรมนูญในองคการ
ระดับ
P
1 ความยุติธรรมในการบริหารงาน
2.40
นอย
2 มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม
2.48
นอย
3 ผูปฏิบัติงานไดรับการเคารพในสิทธิ์ของตน
2.61
ปานกลาง
4 ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
2.40
นอย
5 บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาค และความยุติธรรมดานสังคมสัมพันธ 2.37
นอย
6 ความชัดเจนในการสั่งงานหรือการมอบหมายงาน
2.73
ปานกลาง
7 การเอาใจใสตอสวัสดิภาพของผูใตบังคับบัญชา
2.48
นอย
รวม
2.50
นอย
จากตารางที่ 6 พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ไดแก ความชัดเจนในการสั่งงานหรือการมอบหมายงาน และ
ผูปฏิบัติงานไดรับการเคารพในสิทธิ์ของตน อยูในระดับนอย 5 ขอ ไดแก มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสมและ
การเอาใจใสตอสวัสดิภาพของผูใตบังคับบัญชา ความยุติธรรมในการบริหารงานและผูบังคับบัญชายอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา และบรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและความยุติธรรมดานสังคมสัมพันธ
ตารางที่ 7 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานภาวะอิสระจากงาน
ดานภาวะอิสระจากงาน
ระดับ
P
1 การไดมีเวลาพักผอนหลังจากการทํางาน
3.05 ปานกลาง
2 การมีวันหยุดใหกับตนเองและครอบครัว
3.07 ปานกลาง
3 การทํางานในบริษัทนี้ทําใหวิถีชีวิตดีขึ้น
2.68 ปานกลาง
4 มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ
2.63 ปานกลาง
5 การจัดสงทายปเกาตอนรับปใหมประจําป
3.40 ปานกลาง
6 มีสถานที่พักผอนชวงพักกลางวัน
2.50
นอย
7 มีทีวีใหดู
2.77 ปานกลาง
8 การจัดกิจกรรมฉลองวันครบรอบบริษัท
3.32 ปานกลาง
รวม
2.93 ปานกลาง
จากตารางที่ 7 พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง 7 ขอ ไดแก การจัดสงทายปเกาตอนรับปใหมประจําป การจัด
กิจกรรมฉลองวันครบรอบบริษัท การมีวันหยุดใหกับตนเองและครอบครัว การไดมีเวลาพักผอนหลังจากการทํางาน
มีทีวีใหดู การทํางานในบริษัทนี้ทําใหวิถีชีวิตดีขึ้น และมีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ อยูใน
ระดับนอย 1 ขอ ไดแก มีสถานที่พักผอนชวงพักกลางวัน
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ตารางที่ 8 แสดงผลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานความภูมิใจในองคการ
ดานความภูมิใจในองคการ
ระดับ
P
1 บริษัทมีความรับผิดชอบตอชุมชน
2.73
ปานกลาง
2 บริษัทมีกระบวนการในการปองกันมิใหกอความเสียหายแกชุมชน
2.78
ปานกลาง
3 บริษัทมีสวนรวมสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมของชุมชน
2.61
ปานกลาง
4 กระบวนการผลิตไมสรางมลพิษตอชุมชน
2.96
ปานกลาง
5 บริษัทเอื้อประโยชนตอสังคมทุกกลุม เชน การเปดโอกาสการศึกษาดูงานของ 2.54
ปานกลาง
บุค คลภายนอกภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบั นการศึกษา เยี่ย มชมบริษั ทและ
นักศึกษาฝกงาน
รวม
2.72 ปานกลาง
จากตารางที่ 8 พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ ไดแก ผลิตภัณฑของบริษัทมีกระบวนการผลิตที่ไมสรางมลพิษ
ตอชุมชน บริษัทมีกระบวนการในการปองกันมิใหกอความเสียหายแกชุมชน บริษัทมีความรับผิดชอบตอชุมชน บริษัท
มีสวนรวมสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมของชุมชน และ บริษัทเอื้อประโยชนตอสังคมทุกกลุม เชน การเปดโอกาส
การศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เยี่ยมชมบริษัทและนักศึกษาฝกงาน

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
1. ปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง มีอายุ 41 - 50 ป มีเงินเดือนต่ํากวา
10,000 บาท ทํางานฝายผลิต มีอายุการทํางานมากกวา 10 ป และมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณญาน นลินขวัญ (2554 : 107) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานบริษัท เซอรคิต อินดัสตรีส จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ 20 – 30 ป สวนใหญทํางานในฝายผลิต และมีคาจางตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เดชา กาศแสวง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานรายวันตอการทํางานใน
บริษัทฮานา ไมโครอิเลคทรอนิคส จํากัด จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาในการทํางานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพึงพอใจของพนักงานรายวันตอการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เนื่องมาจากทางบริษัท สลิค (ประเทศไทย)
จํากัด มุงเนนความรวมมือของพนักงานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงและบรรลุเปาหมายที่วางไว และจากการที่บริษัทมี
ผลประโยชนตอบแทนนอย รวมทั้งมีธรรมนูญในองคการคอนขางนอย ทําใหพนักงานขาดความก าวหนาและมั่นคง
ในงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี คูประสิทธิ์รัตน. (2548 : 65) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานฝ า ยผลิ ต บริษั ท พรอคเตอร แอนด แกมเบิ ล แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํ า กั ด
ผลการวิจัยพบวาพนักงานฝายผลิต บริษัท พรอคเตอร แอนด แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) มีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย)
จํากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี อยูในระดับปานกลาง ซึ่งหากพนักงานมีคุณ ภาพชีวิตในการทํางานที่ดีจะ
สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน จึงควรปรับปรุงในดานตอไปนี้
1. ดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน บริษัทควรเพิ่มคาสวัสดิการตาง ๆ ไดแก ควรมีโบนัสประจําป
แจกชุดใหพนักงาน คาอาหาร คารถ คาขึ้นตู คาความเสี่ยง คาบานพัก เปนตน มีคา แรงที่ไดรับเพียงพอและเปน
ธรรม มีความยุติธรรมของการขึ้นคาแรงจากที่ผาน ๆ มา มีเงินชวยงานแตงงาน วันเกิด คลอดบุตร และมีเงิน
ชวยงานฌาปนกิจศพ
2. ดานสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ควรจัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณอํานวยความสะดวก
เพียงพอและปลอดภัย และควรมีการจัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย
3. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ควรใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานจัดอบรมให
ความรูดานวิธีการทํางานประจําวัน มีการจัดการศึกษาดูงานระหวางหนวยงาน และจัดกิจกรรมกลุมขามระหวาง
หนวยงาน มากยิ่งขึ้น
4. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน ควรมีความมั่นคงและความเจริญเติบโตขององคกรในการดําเนิน
กิจการ มีความมั่นคงและความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน มีการศึกษาและดูงาน และมีการเลื่อนตําแหนง
งานใหกับพนักงานเพิ่มขึ้น
5. ดานสังคมสัมพันธ ควรมีการจัดคัดเลือกพนักงานดีเดนประจําปมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
6. ดานธรรมนูญในองคการ ควรมีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีความยุติธรรมในการบริหารงาน
และผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา และบรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและ
ความยุติธรรมดานสังคมสัมพันธ เพิ่มขึ้น
7. ดานภาวะอิสระจากงาน ควรมีสถานที่พักผอนชวงพักกลางวัน
8. ดานความภูมิใจในองคการ ควรมีผลิตภัณฑของบริษัทมีกระบวนการผลิตที่ไมสรางมลพิษตอชุมชน
บริษัทมีกระบวนการในการปองกันมิใหกอความเสียหายแกชุมชน บริษัทมีความรับผิดชอบต อชุมชน บริษัทมีสวน
รวมสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมของชุมชน และบริษัทเอื้อประโยชนตอสังคมทุกกลุม เชน การเปดโอกาสการศึกษาดู
งานของบุคคลภายนอกภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เยี่ยมชมบริษัทและนักศึกษาฝกงานใหมากยิ่งขึ้น
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ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การมารั บ บริ ก ารคลิ นิ ก ทั น ตกรรมของผู รั บ บริ ก ารโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัดระยอง
Factors Related to Utilizing Dental Services of Clients at Rayong Hospital in Honor of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Rayong Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ขนิษฐา ใจยินดี
สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาการมารับบริการคลินิกทันตกรรมและ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองจังหวัดระยอง กลุมตัวอยางคือผูรับบริการที่มารับบริการคลินิก
ทันตกรรมโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จํานวน 223 คน
โดยใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2560
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหไคสแควร ผลการศึกษา
พบวาการมารับบริการคลินิกทันตกรรมสวนใหญมารับบริการมาก คิดเปนรอยละ 69.5 มารับบริการนอย คิดเปน
รอยละ 30.5 สวนปจจั ยที่มี ความสั มพัน ธกับ การมารับบริการคลินิ กทัน ตกรรมอยางมีนัย สําคั ญทางสถิติ( pvalue<0.05)ไดแก การศึกษา อาชีพ สิทธิการรักษา การรับรูบริการทันตกรรมและความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก
ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะใหหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สงเสริมใหประชาชนมารับบริการสุขภาพ
ชองปากอยางทั่วถึงในดานการรับรูบริการทันตกรรมและความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก
คําสําคัญ : การมารับบริการคลินิกทันตกรรม การรับรูบริการทันตกรรม ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก
Abstract
This cross-sectional survey research aimed to study on the utilization of dental
services and the factors that related to utilizing dental services of clients at Rayong Hospital
in Honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Rayong Province. The
samples of this study comprised totally 223 clients who utilized dental services at Rayong
Hospital in Honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Rayong
Province. These samples were selected using simple random sampling method. Data were
collected through questionnaires during the 5th May – the 25th May 2017. The data were
then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi – square
analysis. The research findings showed that the utilization of dental services of most clients
was indicated at a high level accounted for 69.5% and followed by a low level accounted
for 30.5% respectively. Referring to the factors that related to utilizing dental services of
clients, they were statistically significant (p-value < 0.05 ) including education, occupation,
the right to medical treatment, perception on dental services, and knowledge of oral health.
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The results of this research suggested that the authorities responsible in the area
should promote and encourage people to receive oral health care more comprehensively in
terms of perception of dental services and oral health knowledge.
Keywords : Utilizing Dental Services, Perception on Dental Services, Knowledge of
Oral Health
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กําหนดนโยบายวา “การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยวางรากฐานให
ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่ อมล้ําของคุณภาพ
บริการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเนนการปองกันโรค สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัว
อยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น
สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ” (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559) กระทรวงสาธารณสุขจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบบริการดาน
สาธารณสุขใหสอดคลองกับคุณภาพบริการที่ตรงกับความตองการของประชาชนซึ่งเปนสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวา
จะไดรับ (ศักดิ์ยะ บุญรอด, 2550)
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยโดยสํานักทันตสาธารณสุข (กองทันตสาธารณสุข,2556)สํารวจสภาวะ
สุขภาพชองปากระดับประเทศครั้งที่ 7 ป 2555 ผลสํารวจดานการรับรูและการรับบริการทันตสุขภาพพบวากลุมวัย
ทํางานเคยไปพบทันตแพทยรอยละ 37.9 เฉลี่ยคนละ 1.7 ครั้งตอป ในกลุมผูสูงอายุอัตราการใชบริการรอยละ 34.2
เฉลี่ยคนละ 2.0 ครั้งใน 1 ป เหตุผลที่ทําใหกลุมวัยทํางานไปรับบริการเนื่องจาก รูสึกปวดฟน เสียวฟน รองลงมาคือ
รูสึกวามีหินปูนมีฟนผุและมีจุดดํา สํา หรับประชาชนที่ไมไปรับบริการในกลุมวัยทํางานมีรอยละ 62.0 ในผูสูงอายุ
รอ ยละ 65.8 เหตุ ผ ลหลั ก คื อ ไม มี อาการผิ ด ปกติ ในช องปาก เหตุ ผ ลรองลงมาคื อ ไม มี เวลา ส ว นสิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลที่ใชหลักคือบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตร 30 บาท) รองลงมาคือสิทธิประกันสังคมและสิทธิ
ขาราชการรัฐวิสาหกิจ (เพ็ญแข ลาภยิ่งและวีระศักดิ์ พุทธาศรี , 2556) สถานพยาบาลที่ไปใชบริการมากที่สุดคือ
โรงพยาบาลชุมชนและคลินิกเอกชน (สุนีย วงศคงคาเทพและคณะ, 2551) จากผลการสํารวจสภาวะสุขภาพชอง
ปากดานตางๆดังที่กลาวมาขางตน กรมอนามัยโดยสํานักทันตสาธารณสุขเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพชองปากวา
เปนสวนหนึ่งของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี จึงไดดําเนินงานสงเสริมและปองกันทันตสุขภาพตามวิสัยทัศน
และยุทธศาสตรกรมอนามัย คือการเปนองคกรหลักในงานทันตสาธารณสุขของประเทศไทยโดยเนนการทํางานแบบ
มีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อสุขภาพชองปากที่ดีของประชาชนทุกชวงวัยของชีวิต
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เปนโรงพยาบาล
ทั่วไป รับผิดชอบประชาชน 38 ชุมชนมีประชากรกวา 120,000 คน (เทศบาลเมืองมาบตาพุด,2559) ใหบริการดาน
การแพทย และพยาบาลทั้ งระดั บทุ ติยภูมิ ตติ ยภูมิ สํา หรับกลุม งานทั นตกรรมมี ทัน ตแพทยเฉพาะสาขา 8 คน
มีศักยภาพทั้งดานสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ ทันตกรรมเฉพาะทางและรับสง จากสถิติการรับบริการพบวาอัตรา
การเขารับบริการเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับจาก 4,960 คนในป2556 เปน 15,000 คนโดยประมาณในป2560 (งานเวช
ระเบียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง,2560) แตคิดเปน
รอยละในการมารับบริการที่ยังนอยเมื่อเทียบกับ ประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด และโดยสวนใหญเปนการถอน
ฟนคิดเปนรอยละ 49 ของบริการทันตกรรมทั้งหมด ซึ่งการถอนฟนเปนทางเลือกการรักษาที่แสดงถึงการดําเนินของ
โรคระยะสุดทายไมสามารถบูรณะเพื่อเก็บรักษาฟนไวได ซึ่งอาจเปนเพราะประชาชนยังขาดความรูความเขา ใจเรื่อง
ทันตสุขภาพรวมถึงอาจยังขาดการรับรูบริการทันตกรรมที่สามารถมารับบริการตรวจรักษาได
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ผูวิจัยจึงไดสนใจทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆใน
เรื่องเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดหรือสิทธิการรักษาพยาบาลวามี ความสัมพันธกับการมารับบริการ
คลินิกทันตกรรมหรือไม เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชประโยชนตอหนวยงานในการวางแผนและบริหารจัดการระบบ
บริการดานสุขภาพชองปากใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ไดทําการศึกษาโดยยึดหลักแนวคิดและพฤติกรรมการรับบริการสุขภาพของAday และ
Andersen (1974) โดยนําตัวแปรตางๆ ประกอบดวย ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยสวนบุคคล การรับรูบริการทันตก
รรมและความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก ตัวแปรตามไดแก การมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือ ประชาชนที่มารับบริการคลินิกทัน
ตกรรม จํานวน 223 คนจากการสุมตัวอยางอยางง าย เครื่องมือที่ใช ในการเก็บ รวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม
เก็บขอมูลระหวางวันที่ 5 ถึง 25 พฤษภาคม 2560 แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ไดแกสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 15 ขอ สวนที่ 2 การรับรูบริการทันตกรรมจํานวน 15 ขอ สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพช องปากจํ านวน 15 ขอ และส วนที่ 4 การมารับ บริการคลิ นิกทัน ตกรรมในโรงพยาบาลจํ านวน 7 ขอ
แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานแลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือดวยวิธีการ
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความ
เชื่ อมั่ น 0.891 ด า นการรั บ รูบ ริการทั น ตกรรม มี ค า ความเชื่ อ มั่ น 0.92 ด า นความรูเกี่ ย วกับ สุ ขภาพช อ งปาก
มีคาความเชื่อมั่น 0.806 และการมารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาล มีคาความเชื่อมั่น 0.823 จากนั้นวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติไคสแควร
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542648 เอกสารรับรองเลขที่ WTU2560-0033

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 57.4 กลุมอายุที่มีจํานวนมากที่สุดคือ
กลุม 22-59 ปรอยละ 83.9 อายุเฉลี่ย 36.73 ป มีส ถานภาพสมรสมากที่สุด รอยละ 54.7 ระดับ การศึกษาชั้ น
มัธยมศึกษามากที่สุดรอยละ 33.6 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด รอยละ 26.5 รายไดตอเดือน 10,000 บาท
ขึ้นไปมากที่สุดรอยละ 59.2 โดยมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 14,666.01 บาทตอเดือน สิทธิการรักษาที่ ใชมากที่สุดคือสิทธิ
ประกันสังคมรอยละ 54.7
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2. การรับรูบริการทันตกรรม พบวาสวนใหญประชาชนมีการรับรูบริการทันตกรรมอยูในระดับมากรอยละ
93.3 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 6.7 และไมพบระดับนอย
3. ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก พบวาประชาชนมีความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปากอยูในระดับมากรอย
ละ 97.8 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 2.2 และไมพบระดับนอย
4. การมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล พบวาโดยภาพมารับบริการมากรอยละ 69.5 เมื่อ
จําแนกเปนชนิดบริการเรียงจากมากไปนอยไดแก การมารับบริการขูดหินปูน รอยละ54.7 การมารับบริการอุดฟน
รอยละ52.9 การมารับบริการถอนฟนรอยละ 39.5 การมารับบริการใสฟนปลอมรอยละ 13.5 การมารับบริการ
รักษาฟนรอยละ 10.8 (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล (n=223)
การมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล
จํานวน
รอยละ
x การมารับบริการตรวจรักษาสุขภาพชองปาก
ระดับมาก (60 - 75 คะแนน)
155
69.5
ระดับนอย (15 - 59 คะแนน)
68
30.5
x มารับบริการขูดหินปูน
ระดับมาก (60 - 75 คะแนน)
122
54.7
ระดับนอย (15 - 59 คะแนน)
101
45.3
x มารับบริการอุดฟน
ระดับมาก (60 - 75 คะแนน)
118
52.9
ระดับนอย (15 - 59 คะแนน)
105
47.1
x มารับบริการถอนฟน
ระดับมาก (60 - 75 คะแนน)
88
31.1
ระดับนอย (15 - 59 คะแนน)
135
60.5
x มารับบริการใสฟนปลอม
ระดับมาก (60 - 75 คะแนน)
30
13.5
ระดับนอย (15 - 59 คะแนน)
193
86.5
x มารับบริการรักษารากฟน
ระดับมาก (60 - 75 คะแนน)
24
10.8
ระดับนอย (15 - 59 คะแนน)
199
89.2
5. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล วิเคราะห
ดวยสถิติไคสแควร พบวา การศึกษา อาชีพและสิทธิการรักษามีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิ กทันตกรรม
ในโรงพยาบาลอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรสและรายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล (ดังตาราง 2)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ได แก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน สิทธิการรักษากับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล โดยวิเคราะหดวย
ไคสแควร (n = 223)
การมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล
ตัวแปร
มาก (รอยละ) ปานกลาง (รอยละ) p - value
x เพศ
ชาย
หญิง
x กลุมอายุ
18 - 21
22 - 59
60 ป ขึ้นไป
x สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยาราง แยกกันอยู หมาย
x ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษา
ปวส.
x อาชีพ
รับราชการ พนักงานของรัฐ
พนักงาน ลูกจางเอกชน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกรรม
x อาชีพ
รับจางทั่วไป
แมบาน
นักเรียน นักศึกษา
x กลุมรายได
0-5000
5001-10000
10001บาทขึ้นไป
x สิทธิการรักษา
เบิกได
ประกันสังคม
บัตรทอง

0.144
71 (74.7)
84 (65.6)

24 (25.3)
44 (34.4)
0.737

15 (75.0)
128 (68.4)
12 (75.0)

5 (25.0)
59 (31.6)
4 (25.0)
0.869

56 (67.5)
86 (70.5)
13 (72.2)

27 (32.5)
36 (29.5)
5 (27.8)
0.014*

55 (82.1)
49 (65.3)
29 (72.5)
22 (53.7)

12 (17.9)
26 (34.7)
11 (27.5)
19 (40.3)
0.008*

30 (58.8)
30 (63.8)
15 (93.8)
5 (62.5)

21 (41.2)
17 (36.0)
1 (6.2)
3 (37.5)

49 (83.1)
11 (50.0)
15 (75.0)

10 (16.9)
11 (50.0)
5 (25.0)
0.457

13 (59.1)
47 (68.1)
95 (72.0)

9 (40.9)
22 (31.9)
37 (28.0)
0.005*

12 (42.9)
90 (73.8)
53 (72.6)

16 (57.1)
32 (26.2)
20 (27.4)

*คา p-value<0.05
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6. ความสัมพันธระหวางการรับรูบริการทันตกรรมและความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปากกับการมารับบริการ
คลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลวิเคราะหดวยวิสถิติไคสแควร พบวาทั้งการรับรูบริการทันตกรรมและความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพช องปากมีความสัม พันธ กับ การมารับบริการคลินิ กทัน ตกรรมในโรงพยาบาลอยางมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติ
(p - value < 0.05 (ดังตาราง 3)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการรับรูบริการทันตกรรม ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปากกับการมารับบริการ
คลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล วิเคราะหดวยสถิติไคสแควร (n=223)
การมารับบริการคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล
ตัวแปร
มาก (รอยละ)
นอย (รอยละ) p-value
< 0.001*
x การรับรูบริการทันตกรรม
มาก
152 (73.1)
56 (26.9)
ปานกลาง
3 (20.0)
12 (80.0)
x ความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก
0.015*
มาก
154 (70.6)
64 (29.4)
ปานกลาง
1 (20.0
4 (80.0)
*คา p-value<0.05

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิกทั นตกรรมของผูรับบริการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัดระยอง สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
การมารับบริการคลินิกทันตกรรมโดยภาพรวมมารับบริการมากคิดเปนรอยละ 69.5 สามารถอธิบายไดวา
เพราะมีผูมารับบริการขูดหินปูนมากคิดเปนรอยละ 54.7 ใกลเคียงกับมารับบริการอุดฟนซึ่งมากคิดเปนรอยละ 52.9
และเมื่อพิจารณาถึงการรับรูบริการทันตกรรมของผูตอบแบบสอบถามพบวามีการรับรูถึงการจัดใหมีบริการดานทัน
ตกรรมและระบบบริการดานสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพ มีทันตบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณที่พรอมใหบริการใน
สถานบริการในชุมชนของตนเอง สามารถไปใชบริการไดเมื่อตองการหรือมีปญหาสุขภาพชองปากเกิดขึ้น และรับรู
ว า เมื่ อมี ป ญ หาสุ ขภาพช องปากเกิด ขึ้ น แล ว จะต อ งใหค วามสํ า คั ญ ต อ การมาใช บ ริก ารตรวจรั ก ษาที่ เหมาะสม
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพลวัฒน อรรถาสิงห (2552) ศึกษาปจจัยในการตัดสินใจใชบริการกองทันตกรรม
โรงพยาบาลทหารผานศึก พบวาผูมาใชบริการทันตกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาพรทิพย
พรหมทา (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลบึงบูรพ
พบวากลุมตัวอยางเคยมารับบริการทันตกรรมระดับมากรอยละ 45.9 สอดคลองกับการศึกษาของ บุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง
(2556) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการทันตกรรมในสถานบริการรัฐ 5 แหงในจังหวัด
สมุทรปราการพบวาผูรับบริการมาพบทันตแพทยคิดเปนรอยละ 49.3
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
< 0.05) ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ สิทธิการรักษา การรับรูบริการทันตกรรมและความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก
สําหรับปจจัยระดับการศึกษา สามารถอธิบายไดวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้โดยมากเปนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ขึ้นไป ซึ่งระดับการศึกษาที่สูงขึ้นยอมมีโอกาสที่จะไดรับรูขาวสารหรือความรูดานทันตสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
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ระดั บการศึกษาที่ สูง ขึ้น ยัง สง ผลต อพฤติ กรรมการรวมกลุม ซึ่ง เพิ่มโอกาสต อการไดรับความรูที่เพิ่ มขึ้นด วย ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของ พลวัฒน อรรถาสิงห (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยในการตัดสินใจใชบริการกองทันตกรรม
โรงพยาบาลทหารผานศึก พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการกองทันตกรรมโรงพยาบาล
ทหารผานศึก สอดคลองกับการศึกษาของสุจรรยา กนกแกว (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมของ
ผูรับบริการโรงพยาบาลบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย พบวาระดับการศึกษาเปนป จจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพ
บริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลบานกรวดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษา
ของพรทิพย พรหมทา (2555) ศึกษาความสัม พันธระหวางป จจัยตางๆกับการมารับบริการที่ คลินิกทันตกรรม
โรงพยาบาลบึงบูรพ ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรม ไม
สอดคลองกับการศึกษาของบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง(2556) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ทันตกกรรมในสถานบริการรัฐ 5 แหงในจังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาพบวาระดับการศึกษาเปนป จจัยที่ไมมี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการทันตกรรม
ปจจัยดานอาชีพ สามารถอธิบายไดวาจากการศึกษาในครั้งนี้กลุมตัวอยางที่มารับบริการมากโดยสวนใหญ
ประกอบอาชีพที่มีรายไดมากพอสมควรที่จะสามารถเดินทางมารับการรักษาไดโดยสะดวก และสามารถชําระคา
รักษาได สวนกลุมอาชีพที่มีรายไดนอยเชนแมบานหรืออาชีพเกษตรกรรมอาจจะไมสามารถเดินทางมารับการรักษา
ไดโดยสะดวก และไมสามารถชําระคาบริการรักษาไดมาก ทําใหมารับบริการคลินิกทันตกรรมคิดเปนรอยละที่นอย
กวา สอดคลองกับการศึกษาของบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง (2556 ) ศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช
บริการทันตกรรมในสถานบริการรัฐ 5 แหงในจังหวัดสมุท รปราการ พบวาการประกอบอาชีพหลัก เปนปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารทั น ตกรรม ไม ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของพรทิ พ ย พรหมทา (2555) ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการมารับบริ การที่คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลบึงบูรพ ผลการศึกษาพบวา
อาชีพไมมีความสัมพันธกับการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรม
ปจจัยดานสิทธิการรักษา สามารถอธิบายไดวาจุดเดนสําคัญของโรงพยาบาลรัฐคือสามารถใชสิทธิบัตรทอง
30 บาทและใชสิทธิเบิกจายได ซึ่งหากผูมารับบริการมีสิทธิเบิกจายไดไมวาจะเต็มจํานวนหรือบางสวนก็สงผลถึงการ
มารับบริการได อีกทั้งคารักษาพยาบาลทันตกรรมที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับคลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชน สวนสิทธิ
ประกันสังคมผูประกันตนใชสทิ ธิคารักษาทันตกรรมตามเงื่อนไขที่กําหนดปละไมเกิน 900 บาทโดยไมตองสํารองจาย
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาจํานวนผูรับบริการที่มีการใชสิทธิประกันสังคมมากที่สุด เนื่องจากโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับผูมารับบริการ
ที่เปนพนักงานบริษัทซึ่งใชสิทธิการรักษาประกันสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของ พลวัฒน อรรถาสิงห (2552)
ศึกษาเรื่องปจจัยในการตัดสินใจใชบริการกองทันตกรรมโรงพยาบาลทหารผานศึก พบวาปจจัยดานสิทธิในการ
รักษาพยาบาลทําใหระดับการตัดสินใจใชบริการตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของบุ ญ
เกียรติ วัฒนเรืองรอง (2556) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการทันตกรรมในสถานบริการรัฐ 5
แห ง ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พบว า สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาเป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารทั น ตกรรม
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย พรหมทา (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการมารับบริการ
ที่คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลบึงบูรพ พบวาสิทธิการรักษาไมมีความสัมพันธกับการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรม
ในดานปจจัยการรับรูบริการทันตกรรม สามารถอธิบายไดวาจากการศึกษาในครั้งนี้กลุมตัวอยางมากกวา
รอยละ 80 มีการรับรูถึงระบบการใหบริการและรับรูถึงชนิดบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ระยอง จั ด ใหมี ทํ า ใหกลุ ม ตั ว อย า งมารั บ บริการทั น ตกรรม มาก
สอดคลองกับการศึกษาของ สุจรรยา กนกแกว (2558) ศึกษาคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ โรงพยาบาล
บานกรวด จังหวัดบุรีรัมย พบวาการรับรูตอการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = 0.894) กับคุณภาพ
บริการคลินิทันตกรรม ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของพรทิพย พรหมทา (2555) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
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ปจจัยตางๆกับการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลบึงบูรพ พบวาระดับการรับรูขอมูลขาวสารทันต
สุขภาพไมมีความสัมพันธกับการมารับบริการคลินิกทันตกรรม
และดานปจจัยความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก สามารถอธิบายไดวาจากการศึกษาในครั้งนี้กลุมตัวอยาง
มากกวารอยละ 90 มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปากสามารถตอบแบบสอบถามไดถูกตอง มีเพียงเรื่องประโยชน
จากการใสฟนปลอมซึ่งชวยปองกันฟนลมเอียงได ตอบถูกรอยละ 88 และเรื่องการแปรงฟนที่ถูกวิธีตอบถูกรอยละ
77 ทําใหกลุมตัวอยางมารับบริการมาก สอดคลองกับการศึกษาของนิตยา เจริญกุล (2556) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธ
กับพฤติกรรมดานทันตสุขภาพของผูใชบริการทันตกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ พบวาระดับความรู
ดานทันตสุขภาพสัมพันธกับพฤติกรรมดานทันตสุขภาพของผูใชบริการ ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของพรทิพย
พรหมทา (2555) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลบึงบูรพ
พบวาระดับความรูทันตสุขภาพไมมีความสัมพันธกับการมารับบริการที่คลินิกทันตกรรม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. โรงพยาบาลเฉลิม พระเกีย รติ ส มเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ระยอง กําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพชองปากดานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง กําหนด
แผนงานโครงการทางทันตกรรมดานการสรางเสริมและปองกันโรคในชองปากแกผูมารับบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความตองการของผูมารับบริการเพื่อลดการสูญเสียฟนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใช
1. กลุมงานทันตกรรม ประชาสัมพันธใหขอมูลกับผูรับบริการเกี่ยวกับ ชนิดบริการทันตกรรมที่สามารถ
ใหบริการได โดยเฉพาะทันตกรรมเฉพาะทางเชน รักษารากฟน รากฟนเทียม การผาตัดเหงือก เปนตน ดวยการติด
ปายประกาศและแจงขาวสารผานอาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา หรือรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
2. กลุมงานทันตกรรม ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก การดูแลรักษาสุขภาพชองปาก
ของตนเองแกผูมารับบริการผานสื่อทันตสุขศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการแปรงฟนที่ถูกวิ ธี ความจําเปนและประโยชน
ของการใสฟนปลอม ความรูเรื่องการรักษารากฟน โดยการติดปายประกาศ แผนพับ ภาพพลิกหรือวิดิทัศน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาแบบผสมผสานโดยใชแบบสอบถามและการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการ
มารับบริการคลินิก ทันตกรรม เพื่อใหไดขอ มูลครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
2. ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องความตองการบริการทันตกรรมเฉพาะทางเพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบบริการ
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางใหตอบสนองความตองการของผูมารับบริการมากที่สุดตอไป
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ
FACTORS RELATED WITH INTENTION TO REMAIN IN THE WORK OF
MEDICAL PERSONNEL AT LAPLAE HOSPITAL UTTARADIT PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจแบบภาคตั ด ขวางเพื่ อศึ ก ษาความตั้ ง ใจคงอยู ใ นงานแล ะป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางคือ
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จํานวนทั้งหมด 158 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามระหวางวันที่ 12
พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
วิเคราะหไคสแควรและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากร
ทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 75.9 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 24.1 สวน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05) ไดแกแรงจูงใจในงาน และระดับการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะใหผูบริหารโรงพยาบาลควรมีการสงเสริมความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทาง
การแพทยโรงพยาบาลใหมากขึ้น ไดแกการสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรทางการแพทย
คําสําคัญ : ความตั้งใจคงอยูในงาน บุคลากรทางการแพทย แรงจูงใจในงาน
ABSTRACT
This cross-sectional survey research had a purpose to examine the intention to remain
in the work and the factors that related with the intention to remain in the work of medical
personnel at Laplae Hospital in Uttaradit Province. The sampling group of this study comprised
totally 158 medical personnel working in Laplae Hospital. Data were collected through
questionnaires during the 12th May – the 25th May 2017. The data were then analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi – square analysis, and Pearson's Product
Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the research indicated that the
intention to remain in the work of medical personnel at Laplae Hospital was revealed at a high
level accounted for 75.9% and followed by a moderate level accounted for 24.1% respectively.
Referring to the factors that related with the intention to remain in the work of medical
personnel at Laplae Hospital, they were statistically significant (p-value < 0.05) including
motivation of working and education.
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The results of this research suggested that hospital administrators should promote more
intensively on the intention to remain in the work of medical personnel by focusing on creating
their working motivation.
Keywords : Intention to Remain in the Work, Medical Personnel, Motivation of Working

บทนํา
ประเทศไทยกําลังเผชิญกับ ปญหาการเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ ดานนโยบายการคาโลก ดานนโยบาย
สาธารณสุข ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงดานประชากรและระบาดวิทยา ซึ่งสงผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุขและ
ระบบอัตรากําลังคนดานสุขภาพ การที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหคนตางชาติมารับบริการสาธารณสุขในประเทศไทย
เพื่อหวังผลทางดานเศรษฐกิจ เปนผลใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น สงผลกระทบตอการไหล
ของบุคลากรทางการแพทยจากภาครัฐสูภาคเอกชน (สํานักคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ,2559) จากสถานการณ
ปญหาปจจุบัน แมวากระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการวางแผนและพัฒนากํา ลังคนดานสุขภาพ และไดดําเนินการ
แกปญหามาอยางตอเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดสงผลตอการดํารงอยูของปญหาดานบุคลากรทางการแพทย
มีการใชมาตรการตาง ๆ เพื่อจูงใจบุคลากรทางการแพทยในการทํางาน ไดแก การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และ
การสรางแรงจูงใจ โดยนํามาตรการจูงใจที่ไมเปนตัวเงิน และแรงจูงใจดานการเงิน เชน การเพิ่มคาตอบแทนตางๆใหกับ
กลุมวิชาชีพโดยเฉพาะ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และหนวยงานสนับสนุน แตยังพบวามีการโยกยาย
ออกกันอยางตอเนื่อง ประเทศไทยพรอมดวยประเทศที่เปนสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา และ บรูไน ดารุสซาราม รวมตัวกันเปนประชาคม
อาเซี ย น เพื่อสรา งใหเกิด ความรวมมื อ ทางเศรษฐกิจ และเป ด เสรี ทํา ใหบุ ค ลากรทางการแพทย ส าขาตา งๆ มี การ
เคลื่อนยายขามพรมแดนไปประเทศในกลุมประเทศอาเซียนไดอยางเสรี ปจจุบันอัตราการสงออกบุคลากรทางการแพทย
ไปประเทศในกลุมประเทศอาเซียนยังมีอยางตอเนื่อง กฤษดา แสวงดี (2552) พบวามีพยาบาลวิชาชีพ รอยละ 79.46
ที่ยังทํางานบริการพยาบาล พยาบาลลาออกจากราชการระหวาง พ.ศ. 2544 -2548 จํานวน 2,011 คน โดยพบวามีการ
ลาออกไปทํางานในวิชาชีพอื่น รอยละ 30.4 ขอโอนไปหนวยงานอื่นที่ไมตองขึ้นเวร รอยละ 17.3 ซึ่งเปนการสูญเสีย
กําลังคนออกจากระบบบริการสุขภาพกอนวัยอันควร ทําใหในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่ใหบริการดานสุขภาพ และมีแนวโนมจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ประเด็นที่ตองพิจารณาคือ หากบุคลากร
ทางการแพทย มีความพึงพอใจในการทํางานรวมทั้งความพึงพอใจในชีวิตทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม จะทํา
ใหอัตราการลาออกหรือการคงอยูในองคกรนานมากขึ้นและพรอมจะปฏิบัติงานดวยความรักในหนาที่ อุทิศตนเองอยาง
หนัก รวมทั้งเสียสละทุมเททั้งแรงกายและแรงใจ ใหกับองคการอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย และองคกรจะประสบผลสําเร็จ
และบรรลุตามจุดหมายปลายทางที่กําหนดใหได คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีสงผลตอความสําเร็จของงาน บุคลากรที่มี
คุณภาพชีวิตการทํางานลดลงจะสงผลใหเกิดการถอดถอนตนเองออกจากองคกร เชน การลาออกจากงานการขาดลามา
สายหรือความเฉื่อยชาในงาน การมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มพูนความพึงพอใจในงาน ความรูสึก
ผูกพันตอองคการและความรูสึกมีสวนรวมในองคกร จะสงผลตอการคงอยูในองคกร เปนแรงจูงใจใหเกิดความตองการ
ทํางาน นําไปสูประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตขององคกรมากที่สุด
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โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เปนหนวยงานในสังกัดอยูในกระทรวงสาธารณสุข เปนโรงพยาบาลประจํา
อําเภอลับแล ขนาด 30 เตียง ใหบริการดานสุขภาพ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ประชากรใน จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 460,400 คน อําเภอลับแล จํานวนมีประชากร 65,080 คน คิดเปน รอยละ14.14 โรงพยาบาลลับแลมีจํานวน
บุคลากรทางการแพทย เปนขาราชการ จํานวน114 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 30 คน พนักงานราชการ
จํานวน 14 คน มีผูใชบริการเฉลี่ย 350 คนตอวัน เมื่อเปรียบเทียบผูใชบริการกับจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่ทํางาน
อยูไมสมดุลกันคืองานมากกวาคน ผลที่ตามมาคือ จํานวนบุคลากรทางการแพทยจะไมเพียงพอตอจํานวนผูรับบริการ
บุคลากรทางการแพทยตองมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น อาจทําใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางานต่ําลง จะสงผล
กระทบไปถึงผูปวย เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุคลากรทางการแพทยลาออกจากงาน จากสถิติที่ผานมาพบวา ป 2558 มี
บุคลากรทางการแพทย ลาออก 4 คน มีการโยกยาย 7 คน ป 2559 มีบุคลากรทางการแพทย ลาออก 6 คน มีการ
โยกยาย 10 คน (งานบุคลากรโรงพยาบาลลับแล,2560) และมีแนวโนมบุคลากรทางการแพทยมีการลาออกและโยกยาย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบุคลากรกลุมนี้เปนกลุมที่มีประสบการณในการทํางาน ทําใหตองรับบุคลากรทางการแพทยใหมเขามา
ทดแทน กอใหเกิดการสูญเสียงบประมาณในการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทางการแพทยคนใหม ถางาน
ยังมากกวาคนอยูเหมือนเดิมจะกอใหเกิดการขาดแรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทาง
การแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยู
ในงานของบุคลากรทางการแพทย ในดานปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจในงานและความพึงพอใจในงาน โดยนําผลการวิจัย
ที่ไดมาใชเปนขอมูลใหแกผูบริหารหนวยงานและผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนงานและสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรทางการแพทย มีความพึงพอใจและ
ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแลใหไดนานที่สุด เพื่อประโยชนของประชาชนและ
พรอมใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดความตั้งใจคงอยูในงานของ Mathis and Jackson (2006) ซึ่งประกอบดวย
5 ดาน ดังนี้ คุณลักษณะขององคการ ลักษณะงานและการทํางาน โอกาสกาวหนาในอาชีพ การใหรางวัล สัมพันธภาพ
ของบุคลากรในองคการ มาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจในงาน
และความพึงพอใจในงาน ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 158 คน ซึ่งเปนประชากรที่มีอยูทั้งหมด เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 12 ถึง 25
พฤษภาคม 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลในสวนดังกลา วมาสรางเปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน
ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ สวนที่ 2 แรงจูงใจในงาน จํานวน 15 ขอ สวนที่ 3
ความพึงพอใจในงาน จํานวน 15 ขอ สวนที่ 4 ความตั้งใจคงอยูในงาน จํานวน 15 ขอ แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาคาเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
แล ว หาค า ความเที่ ย ง (Reliability) ด ว ยวิ ธี ก ารหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยแรงจูงใจในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 ความพึงพอใจในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
และความตั้งใจคงอยูในงาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและไคสแควร
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542650 เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2560-0035

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบวาขอมูลของกลุมแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.1 มีอายุ 20-30 ป
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.8 โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 33.41 ป อายุต่ําสุด 23 ป และอายุสูงสุด 55 ป มีสถานภาพสมรสคูมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 57 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.6 มีระยะเวลาทํางาน 1 ป – 10 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 65.2 โดยมีระยะเวลาทํางานเฉลี่ยเทากับ 9.78 ป ระยะเวลาทํางานต่ําสุด 2 ป และระยะเวลาทํางาน
สูงสุด 30 ป รายไดตอเดือนระหวาง 20,001-39,999 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.40 โดยมีรายไดตอเดือนเฉลี่ยเทากับ
30,071.23 รายไดตอเดือนต่ําสุด 15,000 บาท และรายไดตอเดือนสูงสุด 80,000 บาท มีตําแหนงงานพยาบาล มากที่สุด
2. แรงจูงใจในงานพบวา บุคลาการทางการแพทยโรงพยาบาลมีแรงจูงใจในงาน สวนใหญอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 88.0 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 12.0 แตไมพบระดับนอย
3. ความพึงพอใจในงานพบวา บุคลาการทางการแพทยโรงพยาบาลมีความพึงพอใจในงาน สวนใหญอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 85.4 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 14.6 แตไมพบระดับนอย
4. ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลในภาพรวม สวนใหญอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 75.9 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 24.1 ตามลําดับ แตไมพบระดับนอย (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จํ านวนร อ ยละของกลุ มตั วอยา งจํ า แนกตามความตั้ ง ใจคงอยู ใ นงานของบุ ค ลากรทางการแพทย
โรงพยาบาล (n=158)
ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทย
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก
(60-75 คะแนน)
120
75.9
ระดับปานกลาง
(45-59 คะแนน)
38
24.1
ระดับนอย
(15-44 คะแนน)
0
0.0
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5. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ เมื่อพิจารณาความสัมพันธดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและไคสแคว พบวา ระดับการศึกษาและ
แรงจูงใจในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล (r=0.180) มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากร
ทางการแพทยโรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนง
งาน รายไดตอ ระยะเวลาทํางาน และความพึงพอใจในงานของบุคคลากรทางการแพทย ไมมีความความสัมพันธกับความ
ตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล (p > 0.05) (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และตําแหนง
กับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล วิเคราะหดวยไคสแควร (n=158)
ความตั้งใจคงอยูในงาน
ตัวแปร
p-value
มาก
ปานกลาง
0.629
x เพศ
ชาย
30
11
(73.2)
(26.8)
หญิง
90
27
(76.9)
(23.1)
0.376
x สถานภาพสมรส
โสด หยาราง แยกกันอยู หมาย
54
14
(79.4)
(20.6)
สมรส
66
24
(73.3)
(26.7)
0.001*
x ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
12
3
(80.0)
(20.0)
ปริญญาตรี
39
30
(25.2)
(39.0)
สูงกวาปริญญาตรี
35
11
(22.6)
(14.3)
0.344
x ตําแหนงงาน
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร
20
7
(74.1)
(25.9)
พยาบาล
66
16
(80.5)
(19.5)
บุลากรทางการแพทยตําแหนงอื่นๆ
34
15
(69.4)
(30.6)
*คา p-value < 0.05
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ระยะเวลาทํางาน แรงจูงใจในงาน
และความพึงพอใจในงาน กับ ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ วิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (n=158)
คุณภาพชีวิตการทํางาน
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
p-value
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
รายไดตอเดือน
ระยะเวลาทํางาน
แรงจูงใจในงาน
ความพึงพอใจในงาน
* p – value<0.05

-0.083
0.040
-0.045
0.180
0.072

0.302
0.618
0.576
0.023*
0.368

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปน การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยในภาพรวม สวนใหญอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 75.9
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 24.1 ตามลําดับ แตไมพบระดับนอย สามารถอธิบายไดวา เนื่องจาก
บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ทํางานรวมกันในองคกรอยางมีความสุข ทําใหบุคลากร
ทางการแพทยสวนใหญรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลลับแล และมีความตองการทํางานอยูที่โรงพยาบาลลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ จนเกษียณอายุราชการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา กฤษณี กอนพิงค (2552) ศึกษาเรื่องความตั้งใจคง
อยูในงานของพยาบาลหองผาตัด โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาพบวาความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลหองผาตัด
อยูในระดับสูง คือมีความตั้งใจคงอยูในงานเปนระยะเวลามากกวา 11 ป ขึ้นไป สอดคลองกับการศึกษาของ วัฒนา
ทองปสโณว (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของทันตแพทยในโรงพยาบาลชุมชน ผลการศึกษาพบวาทันตแพทย
มีความตองการคงอยูในงานโรงพยาบาลชุมชนระดับสูง สอดคลองกับการศึกษาของ ธัญญรัตน สลักคํา (2556) ศึกษา
ปจจัยที่มีตอการคงอยูในงานของบุคลากรในฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล ผล
การศึกษาพบวาบุคลากรในฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลสวนใหญคงอยูในงาน
ระดับสูง และไมสอดคลองกับการศึกษาของ นิตยา วันทยานันท (2556) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคง
อยูในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุมลูกจางชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบวาระดับความตั้งใจ
คงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุมลูกจางชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนครโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก แรงจูงใจในงาน (r=0.180) และ ระดับการศึกษา สามารถอธิบาย
ไดดังนี้
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ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอธิบายไดวาบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ที่
มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความตั้งใจคงอยูในงานมากกวาบุคลากรทางการแพทยที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี เนื่องจากบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะไดรับผิดชอบงานที่ตรง
ความถนัดและตรงตามความตองการ ไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ มีความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและประสบความสําเร็จในชีวิตตามเปาหมายการทํางานที่องคการแหงนี้ ดังนั้นระดับการศึกษา
จึงมีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงาน สอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิการ กุลเกียรติชัย(2554) ศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการคงอยูของทันตแพทยในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกับการคงอยูในงานของบุคลากรในฝายการพยาบาล ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล
และไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุรีย ทาวคําลือ (2550) ศึกษาปจจัยคัดสรรที่ทํานายความตั้งใจที่จะยังคงอยูในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจที่จะยังคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
แรงจูงใจในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล (r=0.180) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจคงอยู
ในงานบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สามารถอธิบายไดวา บุคลากร
ทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีแรงจูงใจในการทํางานระดับมาก ซึ่งแรงจูงใจที่ไดรับตรงตามความ
ตองการ เชน การปฏิ บัติ งานไดใชค วามรูความสามารถอย างเต็ มที่ มีส วนรว มกับความสํ าเร็จขององคกรและมี
ความกาวหนาในหนาที่การงาน จากการวิจัยพบวา บุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล ไดรับแรงจูงใจในงานตรง
กับความตองการซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ โสรยา เฉลยจิต (2554) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของทันตแพทย
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจตามทฤษฏีสองปจจัย ดาน
ความรับผิดชอบในงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธตอการคงอยูของทันตแพทย
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย สอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญพิชชา ลวนดี(2558)
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวาชาชีพโรงพยาบาลบานแพว ผลการศึกษาพบวา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวาชาชีพอยูในระดับมาก คือดานการยอมรับ นับถือ ดานความรับผิดชอบ
สอดคลองกับการศึกษาของ นิตยา วันทยานันท (2556) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของ
พยาบาลวิชาชีพกลุมลูกจางชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในรายดาน ดาน
ลักษณะขององคการ ลักษณะงานและการทํางาน ความกาวหนาในอาชีพ การใหรางวัล สัมพันธภาพของบุคลากรใน
องคกร มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุมลูกจางชั่วคราวโรงพยาบาลในเขต
จังหวัดสกลนคร ไมสอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิการ กุลเกียรติชัย(2554) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการคง
อยูของทันตแพทยในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการ
คงอยูในงานของทันตแพทยในวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ควรกําหนดนโยบายและสนับสนุนกลยุทธเพื่อเพิ่มความตั้งใจคงอยูใน
งานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ควรเพิ่มนโยบายการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน ให
บุคลากรทางการแพทยทุกคนมีสวนรวมกับการทํางานและความสําเร็จขององคการ มีความกาวหนาในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง มีความอิสระในการทํางาน เพื่อเพิ่มความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล
ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใช
1. ผู อํา นวยการโรงพยาบาลควรมี การส ง เสริมหรือหาวิ ธี ส รา งแรงจู ง ใจในการทํ า งานของบุ ค ลาการทาง
การแพทยโรงพยาบาลเชน มอบหมายงานที่บุคลาการทางการแพทยมีความถนัดและตรงกับวิชาชีพ ใหบุคลาการทาง
การแพทยทํางานอยางอิสระแตเนนผลงานที่มีประสิทธิภาพและที่สําคัญผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานควรยกยอง
ชมเชยเมื่อบุคลาการทางการแพทยในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
2. กลุมงานการบริหารจัดการในดานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลับแล ควรมีการสงเสริมความพึงพอใจในงาน
ใหกับบุคลาการทางการแพทยเพิ่มมากขึ้นเชน การจัดหาวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมกับการทํางาน การกําหนดกฎ
ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ชี้แจงนโยบายการทํางานที่ชัดเจน และไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ตําแหนง เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ จะทําใหบุคลาการทางการแพทยมีความตั้งใจคงอยูโรงพยาบาลลับแลตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณ เชิงลึก เกี่ยวกับความตั้งใจ
คงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาล รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงและเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของบุ คลากรทางการแพทยโรงพยาบาล
ครอบคลุมระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อเปนประโยชนในการวางแผนเพิ่มความตั้งใจคงอยูในงาน
ของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลเพื่อใหบุคลากรทางการแพทยมีความสุขในการทํางานและการใหบริการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสู งอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง
จังหวัดระยอง
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ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความตองการการบริการทางทันตกรรม
และปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาล
ปลวกแดง จังหวัดระยอง กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปที่มารั บบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จํานวน
ทั้ง หมด 240 คน สุม ตัวอยา งโดยวิธี การสุม ตัว อย า งอยา งง า ย เก็บขอมู ล โดยใชแ บบสอบถาม ระหวา งวั นที่ 8
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหไคสแควร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ความตองการการ
บริการทางทันตกรรมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.7 รองลงมาคือระดับมาก คิดเปนรอยละ 35.4 และ
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 12.9 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ไดแก ความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพชองปาก แรงสนับสนุนทางสังคม และรายไดตอเดือน
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะใหโรงพยาบาล มีการดูแลดานการเขาถึงบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ
โดยสงเสริมดานความรูการดูแลสุขภาพชองปาก และสงเสริมแรงสนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอ
คําสําคัญ : ความต อ งการการบริ ก ารทางทั น ตกรรม ผู สู ง อายุ ความรู เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพช อ ปาก
แรงสนับสนุนทางสังคม
ABSTRACT
This cross sectional survey research aimed to study dental service needs and related
factors of elderly who visited Pluakdaeng Hospital, Rayong Province. The samples of this
study consisted of 240 people who were 60 years old and over. These samples were
selected by using simple random sampling technique. Data were collected through selfadministered questionnaire during the 8th May 2017 to the 25th May 2017. Data were then
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, chi – square and
Pearson's correlation coefficient statistics. The results of this study showed that dental
service needs of elderly indicated at a moderate level of 51.7 %, at a high level of 35.4 %
and lastly at a low level of 12.9% respectively. According to the factors related to dental
service needs of elderly, they were statistically significant (p-value < 0.05), and the factors
included, oral health care knowledge, social support and income.
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The results of this study suggested that hospital should improve better access of
dental services among the elderly by providing and promoting oral health care knowledge
and adequate social support.
Keyword : Dental Service Need, Elderly, Oral Health Care Knowledge, Social Support

บทนํา
ประเทศทั่วโลกในปจจุบันมีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกลุมประเทศพัฒนาแลว
ไดเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ ประเทศไทยจัดอยูในกลุมสังคมสูงวัยของกลุมประเทศอาเซียนเปนอันดับที่ 2 รอง
จากประเทศสิงคโปร (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, 2557) ซึ่งมีการเตรียมรับกับสถานการณดังกลาวนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลว โดยที่
อัตราการเพิ่มจํานวนผูสูงอายุในประเทศกําลังพัฒนาเปนไปอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางการแพทยสาธารณสุข
และเทคโนโลยีสมัยใหมทําใหคนไทยมีความรู และทักษะในการปองกัน ดูแลสุขภาพมากขึ้น มีอายุที่ยืนยาวชึ้น จึง
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรเขาสูสงคมผูสูงอายุ ดังนั้นเมื่ออายุยืนยาวขึ้น จะมีคาใชจายของรัฐและ
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุจะสูงขึ้นตามลําดับ
กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงความสําคัญความตองการดานสุขภาพของผูสูงอายุจึงไดจัดเตรียมแผน
และโครงการตางๆ รองรับผูใชบริการ โดยเนนการสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมผูสูงอายุ สํานัก
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีมาตราการหรือโครงการตา งๆ เพื่อรองรับเชนกัน เนื่องจาก
สุขภาพชองปากมีความสัมพันธโดยตรงตอการทํางานของระบบบดเคี้ยวสงผลตอภาวะโภชนาการ และสุขภาพ
รา งกายโดยรวมเช น กัน จากรายงานผลสํ า รวจสภาวะสุ ขภาพช อ งปากระดั บ ประเทศครั้ง ที่ 7 ป พ.ศ. 2555
(กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2556) พบวา ปญหาหลักในผูสูงอายุเปนการสูญเสียฟน
โดยกลุมผูสูงอายุ 60-74 ป รอยละ 88.3 มีการสูญเสียฟนบางสวน และรอยละ 7.2 สูญเสียฟนทั้งปาก สําหรับกลุม
ผูสูงอายุ 80-89 ป ยังคงพบสูญเสียฟนทั้งปากสูงถึงรอยละ 32.2 ในกลุมผูสูงอายุ 60-74 ป รอยละ 57.8 มีฟนแทใช
งานไดอยางนอย 20 ซี่ เฉลี่ย 18.8 ซี่ตอคน รอยละ 43.3 มีฟนหลังสบกันอยางนอย 4 คูสบ เหตุผลของผูสูงอายุที่ไม
ไปหาทันตแพทย รอยละ 78.8 เนื่องจากไมมีอาการผิดปกติ รอยละ 44.4 ไปพบทันตแพทยเนื่องจากมีอาการปวด
ฟน เสียวฟน รอยละ 43.8 ไปพบทัน ตแพทยที่โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 82.8 เปนผูสูงอายุในสิทธิบัตรประกัน
สุขภาพถวนหนา
จากรายงานฐานขอมูล 43 แฟมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ป 2560 พบวา ผูสูงอายุในอําเภอ
ปลวกแดงไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก รอยละ 16.99 ไดรับบริการทันตกรรม รอยละ 24.68 มีฟนแทใชงานได
ไมนอยกวา 20 ซี่ รอยละ 42.61 มีฟนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่และฟนหลังใชงานไมนอยกวา 4 คูสบ (ฟนแท
ทั้งหมด) รอยละ 10.36 มีฟนแทใชงานไดไมนอยกวา 20 ซี่และฟนหลังใชงานไมนอยกวา 4 คูสบ (ฟนแทหรือฟน
ปลอม) รอยละ 13.04 จะเห็นไดวา ทั้งในขอมูลระดับประเทศและขอมูลในพื้นที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการบด
เคี้ยวที่ลดต่ําลง เนื่องจากจํานวนฟนแทใชในการบดเคี้ยวลดลง ฟนแทที่เหลืออยูมีปญหารอยชองปาก จําเปนตอง
ไดรับการดูแลที่เหมาะสม เพื่อปองกันและชะลอความเจ็บปวดจากการสูญเสียฟน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
ผูวิจัยในฐานะที่เปนทันตแพทยประจําโรงพยาบาลปลวกแดงทํางานทั้งดานสงเสริมปองกัน รักษาและฟนฟู
โรคในชองปากใหกับประชากรทุกกลุมอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบพบวา กลุมผูสูงอายุเปนกลุมที่ควรไดรับการใสใจ
ดูแลสุขภาพชองปากอยางมาก เนื่องจากแนวโนมประสิทธิภาพการบดเคี้ยวที่ลดต่ําลงจากจํานวนฟนแทใชในการบด
เคี้ยวลดลง รวมกับมีภาวะความถดถอยของรางกาย โรคประจําตัว ความยากลําบากในการใหบริการทันตกรรมที่ไม
ครอบคลุม ไมทั่วถึง อีกทั้งผูสูงอายุไมสามารถมาไดดวยตนเอง ตองพึ่งพาญาติ หรือเพื่อนบาน ความยากลําบากใน
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การเดินทาง ผูวิจัยตระหนักถึงสถานการณดานทันตสุขภาพของกลุมผูสูงอายุที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต เห็นควร
วางแผนการดํ า เนิ น งานทางทั น ตสาธารณสุ ขเพื่ อเฝ า ระวั ง สภาวะทั น ตสุ ขภาพในกลุ ม นี้ อีกทั้ ง ยั ง ไม เ คยมี การ
ศึกษาวิจัยถึงความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุในเขตพื้นที่นี้มากอน จึงมีความสนใจศึกษาถึงตัว
แปรตางๆที่อาจมีความสัมพันธกับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาล
ปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปพัฒนาการบริหาร วางแผน และประยุกตใชเ กี่ยวกับการ
ดําเนินงานทันตสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของกลุมผูสูงอายุ เพื่อสภาวะสุขภาพชองปากที่ดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความตองการและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยเรื่องความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง
จังหวัดระยอง ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับความตองการบริการสุขภาพ (Demand for Health Services) มาใชเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก และ
แรงสนับสนุนทางสังคม ตัวแปรตาม คือ ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง จํานวน 240 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย เก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม ระหวาง 8 พฤษภาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางขึ้น และดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลใน
สวนดังกลาวนี้มาสรางเปนแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพชองปาก จํา นวน 15 ขอ ส วนที่ 3 แรง
สนับสนุนทางสังคม จํานวน 15 ขอ และสวนที่ 4 ความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล จํานวน 15 ขอ แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพชองปากมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 แรงสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90
และความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 จากนั้น ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสันและ
ไคสแควร
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ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิ จารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
เวสเทิรน เมื่อ 4 พฤษภาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542649 เอกสารรับรองเลขที่ WTU25600034

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.0 กลุมตัวอยางมีอายุ ระหวาง
60-69 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.2 อายุเฉลี่ยเทากับ 68.1 ป อายุต่ําสุดเทากับ 60 ป และอายุสูงสุดเทากับ 87
ป มีสถานภาพการสมรสคูมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.1 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 81.7 มีอาชีพแมบาน/ไมไดประกอบอาชีพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.7 มีรายไดตอเดือน 0- 5,000 บาท มาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 85.4 รายไดเฉลี่ยเทากับ 3,338.75 บาทตอเดือน รายไดนอยที่สุดเทากับ 0 บาท และรายได
มากที่ สุ ด เท า กับ 101,600 บาท ส ว นมากมี สิ ท ธิ ก ารรั กษาบั ต รทอง คิ ด เป น ร อยละ 87.1 มี วิ ธี การเดิ น ทางมา
โรงพยาบาล โดยญาติ/เพื่อนบานมาสง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.5 มีระยะเวลาเดินทางมาโรงพยาบาล นอยกวา
30 นาที รอยละ 87.5 ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยเทากับ 23.89 นาที ระยะเวลาเดินทางนอยที่สุด 2 นาที ระยะเวลา
เดินทางมากที่สุด 105 นาที
2. ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.1 รองลงมาอยู
ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 18.8 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 12.1
3. แรงสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.9 รองลงมาอยูในระดับ
นอย คิดเปนรอยละ 17.5 อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 14.6
4. ความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.7
รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 35.4 ระดับนอย คิดเปนรอยละ 12.9 (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ
(n = 240)
ความตองการการบริการทันตกรรม
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก
(100 - 125 คะแนน)
85
35.4
ระดับปานกลาง
( 75 - 99 คะแนน)
124
51.7
ระดับนอย
( 25 - 74 คะแนน)
31
12.9
รวม
240
100.0
5. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ พิจารณาความสัมพันธดวย
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและไคสแคว พบวา รายไดตอเดือน (r = 0.169) ความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพชองปาก ( r = 0.192) และแรงสนับสนุนทางสังคม ( r = 0.230) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการ
การบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา วิธีการเดินทางมารับบริการ ระยะเวลาในการ
เดินทางมารับบริการ ไมมีความสัมพันธกับความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ (p-value < 0.05) (ดัง
ตาราง 2 และตาราง 3)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา สิทธิการ
รักษา วิธีการเดินทางมารับบริการ กับ ความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ วิเคราะห
ดวยคาไคสแควร (n=240)
ความตองการการบริการทันตกรรม
มาก
ปานกลาง
นอย

ตัวแปร
x เพศ
ชาย
หญิง
x สถานภาพสมรส
โสด หยาราง แยกกันอยู หมาย
สมรส
x อาชีพ
เกษตรกรรม
คาขาย ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป
ขาราชการ พนักงานบริษัท
แมบาน ไมไดประกอบอาชีพ
x ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือสูงกวา
x สิทธิการรักษา
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประกันสังคม
บัตรทอง
ชําระงิน
x วิธีการเดินทางมารับบริการ
ขับรถมาเอง
ญาติ/เพื่อนบานมาสง
ขึ้นรถโดยสาร
เดินมาเอง
*คา p-value<0.05

36 (42.9)
49 (31.4)

37 (44.0)
87 (55.8)

p-value
0.176

11 (13.1)
20 (12.8)
0.225

15 (27.3)
70 (37.8)

30 (54.5)
94 (50.8)

10 (18.2)
21 (11.4)
0.091

20 (37.0)
17 (54.9)
13 (31.0)
35 (31.0)

25 (46.3)
9 (29.0)
26 (61.9)
64 (56.6)

9 (16.7)
5 (16.1)
3 (7.1)
14 (12.4)
0.155

15 (44.1)
66 (33.7)
4 (40.0)

9 (55.9)
101 (51.5)
4 (40.0)

0 (0)
29 (14.8)
2 (20.0)
0.399

4 (22.2)
76 (36.4)
5 (38.5)

10 (55.6)
109 (52.1)
5 (38.5)

4 (22.2)
24 (11.5)
3 (23.1)
0.084

23 (29.5)
46 (36.5)
3 (20.0)
13 (61.9)

44 (56.4)
65 (51.6)
8 (53.3)
7 (33.3)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการเดินทางมารับ
บริการ ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก แรงสนับสนุนทางสังคม กับ ความตองการการ
บริการทันตกรรมของผูสูงอายุ วิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (n=240)
ตัวแปร
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
รายไดตอเดือน
ระยะเวลาในการเดินทางมารับบริการ
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก
แรงสนับสนุนทางสังคม
*คา p-value<0.05

ความตองการการบริการทันตกรรม
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
p-value
0.114
0.169
- 0.066
0.192
0.230

0.078
0.009*
0.305
0.003*
<0.001*

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
พบวา ความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.7
รองลงมาอยู ใ นระดั บ มาก คิ ด เป น ร อ ยละ 35.4 ระดั บ น อ ย คิ ด เป น ร อ ยละ 12.9 สามารถอธิ บ ายได ว า
ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง เปนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหบริ การภายใต
มาตราฐานวิชาชีพจากทันตบุคลากร อีกทั้งโรงพยาบาลยังผานการรับรองการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล
Hospital accreditation (HA) สอดคลองกับความตองการการบริการของผูสูงอายุ ที่ตองการความปลอดภัย เมื่อ
มาใชบริการที่คลินิกทันตกรรม มีความพรอมของระบบการชวยชีวิต หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะรับบริการทันตกรรม มี
เครื่องมือ อุปกรณสําหรับการใหบริการทันตกรรมที่เพียงพอ ทําใหความตองการการบริการทางทันตกรรมของ
ผูสูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดงอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของจิณณณิชา พงษดี
และปยธิดา
คูหิรัญญรัตน (2558) ที่พบวา ผูสูงอายุรับรูความตองการดานสุขภาพในสวนของดานจิตใจ อยู
ในระดับปานกลาง แตไมสอดคลองกับการศึกษาของจินตหรา อรกุล , พิศมัย ฟุงกลิ่น และนําพร อินสิน (2553)
ศึกษาความตองการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนบานสรางคอ ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่
พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการดานสุขภาพ อยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 46.6 ไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ พันธิตรา สิงหเขียว (2558) ที่พบวา ผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความตองการบริการดาน
สุขภาพในระดับมาก ไมสอดคลองกับการศึกษาของณัฐพนธ สมสวาท (2559) ที่พบวา ความตองการการบริการทาง
ทันตกรรมของผูสูงอายุสวนใหญอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 75.6
สวนปจจั ยที่มีความสัมพัน ธ กับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ไดแก รายไดตอเดือน
(r= 0.009) ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก (r = 0.003) และแรงสนับสนุนทางสังคม (r ≤ 0.001) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ สามารถอธิบายไดดังนี้
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รายไดตอเดือน (r= 0.009) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ
สามารถอธิบายไดวา การบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขมีอัตราคาบริการที่ต่ํากวาคลินิก
เอกชน และโรงพยาบาลเอกชนอยางมาก อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขในสิทธิคุมครองการบริการทางทันตกรรมขั้น
พื้นฐานอยางครอบคลุม ทําใหผูที่ยิ่งมีรายไดสูงเกิดความตองการในการดูแลสุขภาพชองปากมากยิ่งขึ้น จึงมีความ
ตองการที่จะเขารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลภาครัฐเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของศิริรัตน รอดแสวง
(2558) ที่พบวา รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองชองปาก แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ
พันธิตรา สิงหเขียว (2558) ที่พบวา รายไดของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการการบริการดานสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และไมสอดคลองกับการศึกษาของณัฐ
พนธ สมสวาท (2559) ที่พบวา รายได ไมมีความสัมพันธความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก (r = 0.003) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการการบริการ
ทางทันตกรรมของผูสูงอายุ สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุที่มีความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก ผานทาง
ชองทางตางๆ ไมวาจะเปนการดู การฟง การอานจากสื่อตางๆ รวมทั้งประสบการณของตน และบุคคลรอบขาง
จะมีความตระหนักเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพชองปาก จึงมีความตองการการบริการทันตกรรม
เพิ่มขึ้นดวย สอดคลองกับการศึกษาของเนตรดาว จิตโสภากุล (2557) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนหมูที่ 6 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา ปจจัยนําที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ การมี และการเขาถึงสถานบริการสาธารณสุขที่ผูสูงอายุ
สามารถเขาไปใชบริการไดอยางสะดวก สอดคลองกับการศึกษาของสุวิมลรัตน รอบรูเจน (2559) ศึกษาปจจัย
ทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุของผูดูแลผูสูงอายุ อํา เภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา
ความรูในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุของผูดูแลผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ไมสอดคลองกับการศึกษาของณัฐพนธ สมสวาท (2559) ที่พบวา ความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพชองปาก ไมมีความสัมพันธความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05)
แรงสนับสนุนทางสังคม (r ≤ 0.001) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการการบริการทางทันตกรรม
ของผูสูงอายุ สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุตองอาศัยบุคคลในครอบครัว หรือคนรอบขางคอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในสวนที่ผูสูงอายุไมสามารถทําไดดวยตนเอง ดังนั้นบุคคลรอบขางจึงเปนสวนสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน หรือมี
สวนรวมในการตัดสินใจกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความตองการการบริการทางทันตกรรม ก็เช นเดียวกันหากผูสูงอายุ
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากบุคคลในครอบครัว บุคคลรอบขางและสังคมคอยกระตุนใหเห็นความสําคัญ ความใส
ใจดานสุขภาพชองปากก็จะมีความตองการการบริการทันตกรรมที่สูงขึ้นดวย สอดคลองกับการศึกษาของพันธิตรา
สิงหเขียว (2558) ที่พบวา การสนับสนุนจากคนในครอบครัว มีความสัมพันธกับความตองการการบริการดาน
สุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สอดคลองกับ
การศึกษาของศิริรัตน รอดแสวง (2558) ที่พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของ
ผูสูงอายุในเขตตําบลทุงทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว (r = 0.334 , p< 0.001) จากเพื่อน (r = 0.517 , p< 0.001) จากบุคลากรทางการแพทย
(r = 0.517 , p< 0.001)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. โรงพยาบาล ควรกําหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยมุงเนนที่การสงเสริมปองกันการดูแลสุขภาพชองปากและ
ฟนของกลุมผูสูงอายุ และจัดทําแผนงานเพื่อรองรับการตอบสนองตอความตองการการบริการทันตกรรมในกลุม
ผูสูงอายุ
2. โรงพยาบาล ควรกําหนดนโยบายเพิ่มเติมในการสนับสนุนทางสังคม โดยการประสานงานกับภาคี
เครือขาย ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธ การกระตุนเตือน หรือใหการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใช
1. โรงพยาบาล จัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูสูงอายุ
ผ า นทางชมรมผู สู ง อายุ หรือภาคีเครือขา ยต า งๆ โดยบู รณาการงานรว มกับ การส ง เสริม สุ ขภาพรา งกาย เพื่ อ
ตอบสนองความตองการการบริการทันตกรรมในกลุมนี้
2. โรงพยาบาล รวมกับภาคีเครือขายจัดบริการสงเสริมทันตสุขภาพ สรางความตระหนักแกชุมชน และ
ครอบครัว เรื่อง สุขอนามัยชองปากของผูสูงอายุใหเพิ่มขึ้น สนับสนุนอุปกรณการดูแลสุขภาพชองปาก หมั่นพา
ผูสูงอายุมาตรวจสุขภาพชองปากเปนประจําทุก 6 เดือน เพื่อตอบสนองความตองการการบริการทันตกรรม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดวยการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก ในเรื่องความ
ตองการการบริการทันตกรรมผูสูงอายุ เกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อให ไดปญหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริการทันตกรรมอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่ที่ใหญขึ้น เชน ในระดับอําเภอปลวกแดง หรือในระดับจังหวัด เพื่อศึกษา
ความตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุที่แทจริง และศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การรับรู/การ
เขาถึงบริการ เปนตน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการสรางแรงสนับสนุนทางสังคม กับความ
ตองการการบริการทันตกรรมของผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพรูปแบบการดําเนินกิจกรรมทางทันตสุขภาพในกลุม
ผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). รายงานผลสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555. สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. นนทบุรี.
จิณณณิชา พงษดี และปยธิดา คูหิรัญญรัตน. (2558). ปญหาและความตองการดานสุขภาพของผูสูงอายุในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเหมืองแบง ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน. 3(4): 561-576.
จินตหรา อรกุล, พิศมัย ฟุงกลิ่น และนําพร อินสิน. (2553). ความตองการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนบาน
สรางคอ ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สกลนคร.
ณัฐพนธ สมสวาท. (2559). ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสูงอายุในเขตตําบลจองคํา อําเภอเมือง
จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน. สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานสาธารณสุ ข , มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร น . ปทุ ม ธานี :
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



เนตรดาว จิตโสภากุล. (2557). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน
หมูที่ 6 ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวดันครนายก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทมุธานี . 6(3),
171-178.
พันธิตรา สิงหเขียว. (2558). พฤติกรรมสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และความตองการบริการดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
23(3), 46-59.
ศิริรัตน รอดแสวง (2558). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุ ในเขต
ตํ า บลทุ ง ทอง อํ า เภอหนองบั ว จั ง หวั ด นครสวรรค . วิ ท ยานิ พ นธ ส าธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
สุวิมลรัตน รอบรูเจน. (2559). ปจจัยทํานายพฤติกรรมการดูและสุขภาพผูสูงอายุของผูดูแลผูสูงอายุ อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา. 17(2), 71-84.
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ระยอง. ฐานข อ มู ล 43 แฟ ม . เข า ถึ ง เมื่ อ 14 พฤษภาคม 2560 ได จ าก :
http ://hdcservice.moph.go.th.
สํานักสถิติแหงชาติ. (2557). การสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. บริษัท เท็กซแอนดเจอร
นัล พับลิเคชั่น จํากัด. กรุงเทพมหานคร.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง
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THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN GARBAGE MANAGEMENT IN
MUNICIPAL SUB-DISTRICT PHO TALAT KAEW THA-WUNG DISTRICT
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สมบูรณ ดําขํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและปจจัย
ที่มีความสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง
จังหวัดลพบุรี กลุมตัวอยางคือ ประชาชนที่เปนตัวแทนของครัวเรือนซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ จํานวน
282 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหไคสแควร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.0
รองลงมาคือระดับนอย 33.0 และระดับปานกลาง คิดเปน 22.0 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value< 0.05) ไดแก อายุ ความรู แรงจูงใจ
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะใหหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ สงเสริมใหการมีการคัดแยกขยะใหมาก
ขึ้น โดยการประชาสัมพันธเพิ่มความรู และสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนตระหนักถึงผลประโยชนที่เกิดจากการคัด
แยกขยะกอนนําไปทิ้ง
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน การคัดแยกขยะ ความรูในการคัดแยกขยะ แรงจูงใจในการคัดแยกขยะ
Abstract
This research is the cross sectional survey research to study the public participation and
public relation factors in participation in waste separation in Photaladkaew Thawoong Lopburi.
The sample was the population represented 282 households in the stratified random sampling,
collect data using questionnaire, between May 11 - 20, 2017. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi Square analysis and Pearson’s correlation
coefficient. The study indicated that public participation in waste sorting was at a high level of
45.0%, followed by the lower level of 33.0% and the moderate level of 22.0%. The factors
related with public participation in wastes sorting in Photaladkaew Thawoong Lopburi,
statically significance (p-value < 0.05) to ages, knowledge and motivation.
The result of this study suggested the responsible agencies in local area to
encourage greater separation of waste by increasing knowledge and motivate people Be
aware of the benefits of separating waste prior to disposal.
Keywords : The participation, waste separation, knowledge in waste separation,
motivation in waste separation
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บทนํา
ขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคน ในสังคมที่มีการใชทรัพยากรมาก ปริมาณขยะยิ่งเกิดขึ้นมากตามไป
ดวยโดยที่ขยะเกิดจากเศษอาหาร ผัก ผลไม ใบไม กิ่งไม เสื้อผา และเศษวัสดุทุกชนิด เชน กระดาษ ขวด กระปอง
พลาสติก ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนในแตละวันเปนตัวการสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม เมื่อมี
ขยะจํานวนมากแตละชุมชนไมสามารถเก็บขนและกําจัดขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือจัดการขยะอยางไมถูก
สุขลักษณะ ดังนั้นขยะจึงเปนสาเหตุใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
ปญหาขยะมูลฝอย เปนปญหาที่ทุกองคกรเร งใหการสนับสนุน สงเสริมและแนะนําใหประชาชนไดรูจัก
ประโยชนจากขยะมากขึ้น ไมวาจะเปนการคัดแยกขยะกอนทิ้งหรือการนํา ขยะมาใชใหม นอกจากนี้แลวปญหาขยะ
อินทรียประเภทเศษอาหาร ซึ่งพบวามีเศษอาหารเปนจํานวนมากที่เกิดขึ้น และสามารถนา ไปใชประโยชนในเชิง
ธุรกิจได โดยเฉพาะนําไปเลี้ยงสัตว แปรสภาพเปนปุย นําไปผลิตแกส แตจากการดําเนินงานที่ผานมา เศษอาหารที่
ไดกลาวมาแลวขางตนไมไดรับการจัดการอยางถูกวิธี ทําใหเปนภาระของเทศบาลที่จะตองเก็บขนไปสูระบบกําจัด
ทําใหสูญเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก และหากปลอยทิ้งไว ขยะอินทรียหรือเศษอาหารเหลานี้อาจเปนแหลงอาหาร
และแหลงเพาะพันธุสัตวนําโรค ถาคนเรารูจักทิ้งขยะลงในภาชนะใหเปนที่เปนทางไมมักงายทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
เปนการชวยใหพนักงานเก็บขยะนําไปยังสถานที่กําจัดไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
แนวคิดการมีสวนรวมเปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอย เริ่มจากความรูสึกนึกคิด
รับผิดชอบในระดับปจเจกบุคคลที่มีตอสวนรวม โดยการเขาไปเกี่ยวของชวยเหลือและมีความรับผิดชอบ ซึ่งเปน
แนวคิดของระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อเรื่องสิทธิและความเสมอภาคระหวางประชาชนและ “ความเปนปจเจก”
ในความสามารถและศักยภาพที่คิดเองเปน การแสดงความคิดเห็นของตนในชุมชนที่อยูอาศัย การสื่อสารและ
ลักษณะสวนตัวของบุคคล กระตุนใหบุคคลตัดสินใจเขารวมกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน ในสวนของภาครัฐชวยในการ
เปดโอกาสใหประชาชนและภาคเอกชนมีสวนรวมทั้งในระดับนโยบายและการนํา ไปสูการปฏิบัติ การสงเสริมใหมี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอปญหาและจัดการผลประโยชนรวมกัน
เทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี เปนชุมชนที่มีการเจริญเติบโต ปญหาอยางหนึ่งที่
เกิดขึ้นก็คือขยะมูลฝอย ซึ่งเปนของเหลือทิ้งจากการใชสอยของชุมชน ทําใหเกิดขยะมู ลฝอยตกคางเปนจํานวนมาก
แมทางเทศบาลตําบลโพตลาดแกว จะพยายามจัดเก็บขยะมูลฝอยมาดําเนินการ กําจัดแลวก็ตาม แตขอมูลจากการ
ติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโพตลาดแกว พบวา มีปริมาณขยะทั้งตําบลจํานวน
44.32 ตัน/เดือน แบงเปน ขยะมูลฝอยทั่วไป จํานวน 1.33 ตัน ขยะอินทรี จํานวน 33.78 ตัน ขยะรีไซเคิล จํานวน
9.15 ตัน ขยะอันตราย จํานวน 0.04 ตัน ขยะอิเล็คทรอนิกส จํานวน 0.02 ตัน เฉลี่ยเทากับ 0.03 กิโลกรัม/คน/วัน
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี, 2558)
จากเหตุ ผลดั งกล าว ผูวิ จั ยจึ ง สนใจที่จ ะศึกษาการมี ส วนรวมของประชาชนในการคั ด แยกขยะในเขต
เทศบาลตําบล โพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี โดยศึกษากับประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว
อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี เพราะหากทราบปญหาที่แทจริงของการมีสวนรวม ของประชาชนในการคัดแยกขยะ จะ
สามารถนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการคัดแยกขยะ ชวยลดแหลงเพาะพันธสัตว แมลงนําโรค เพื่อสุขอนามัยที่
ดีของประชาชน และเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนบริหารจัดการการคัดแยก
ขยะใหเกิดการรวมมือจากประชาชนอยางแทจริง โดยนําแนวคิด John M.Cohen & Norman T.Upholf (1977)
มาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย รูปแบบการมีสวนรวมเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) การ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในผลประโยชน 4) การมีสวนรวมใน
การประเมินผล เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงใชในการบริการประชาชน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนใน
การคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม (Participation)
ความหมายของการมีสวนรวม
เสนห จุยโต (2551) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ประชาชนแสดงออกทางพฤติกรรมรวมกับ
ชุมชน ซึ่งเริ่มจากการที่ประชาชนเขาใจสภาพที่แทจริงของชุมชนและเห็นชองทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ได เมื่อประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง มีความคิดเห็นสอดคลองกันก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมรวมในลักษณะตางๆ
เชน รวมกันมองปญหาหรือความตองการนั้น รวมกันคิดแกปญหา หาทางเลือกในการแกปญหา และตัดสินใจดําเนิน
กิจกรรมตามวิธีทางประชาธิปไตย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พึงประสงครวมกัน ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนจะเริ่ม
ตั้งแตในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน เครือขาย รวมทั้งประชาสังคม
Cohen & Uphoff (1977) แบงลักษณะการมีสวนรวม 4 ลักษณะ คือ
1. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ในกระบวนการตัดสินใจนั้น
ประการแรกที่สุดตองกระทําคือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นเลือกนโยบาย
และประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการอยางตอเนื่องที่ตองดําเนินการตอไปเรื่อยๆ ตั้งแตการ
ตัดสินใจชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการวางแผน และการติดสินใจชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินโครงการ (Implementation) ในสวนที่เปนองคประกอบของการ
ดําเนินโครงการนั้น จะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนดวยวิธีใด
เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและงบประมาณและการขอความชวยเหลือ
3. การมีสวนรวมของชุมชนในการไดรับผลประโยชน อันเกิดจากโครงการนั้นๆ (Benefits) ในสวนที่
เกี่ยวกับผลประโยชนนั้นนอกจากความสําคัญของผลประโยชนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชนที่เปนประโยชนทางบวก และ
ผลที่เกิดขึ้นทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ ซึ่งเปนประโยชนและเปนโทษแกบุคคลในสังคมดวย
4. การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation)การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น
สิ่งสําคัญที่ตองสังเกต คือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectations) ซึ่งมี
อิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆได
โดย Cohen & Uphoff (1977) มองลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน และผลของการเขามามีสวน
รวมของประชาชน ดังนี้
1. พื้นฐานของการเขามามีสวนรวม ลักษณะของการเขามามีสวนรวมของประชาชนที่มีแรงจูงใจภายใน จะ
เปนแรงหนุน หรือชวยใหประชาชนมีความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวม สวนการมีสวนรวมที่มาจากปจจัย
ภายนอก โดยอาศัยอํานาจบารมี หรือแรงบีบคั้นจากผูที่มีอํานาจความเกรงใจ หรืออิทธิพลของผูมีอํานาจในชุมชน
ถึงแมจะสามารถกระทําไดสําเร็จแตไมมีผลจะผูกพันทางใจ ความยั่งยืนตอเนื่องของกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ก็จะ
ลดลง
2. รูปแบบของการมีส วนรวม การเขา รว มของชุ มชนนั้ น เปน การเขารว มโดยผา นองคการจั ดตั้ งของ
ประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่คํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับของประชาชน สําหรับการเขารวมกิจกรรมโดยผาน
กลุมตัวแทน เชน กรรมการหมูบาน การเขารวมของประชาชนจะอยูในลักษณะผูใหการสนับสนุนและใหความ
รวมมือ
3. ขอบเขตของการมีสวนรวม เปนชวงเวลาของการมีสวนรวมการใชเวลาเขารวมในกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆ จะใชเวลามากนอยแตกตางกัน ความถี่หางของจํานวนครั้งที่เขารวม ความสม่ําเสมอและฤดูกาลที่เหมาะสม
ชวงเวลาที่ใชในกิจกรรมแตละครั้ง
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4. ผลของการเขามามีสวนรวม ลักษณะการเขามามีสวนรวมของประชาชนทําใหเกิดการรวมพลังสราง
อํานาจตอรองใหชุมชนมีศักยภาพเปนตัวของตัวเอง สรางปฏิสัมพันธอันมีความสามัคคีในมวลสมาชิก
นอกจากนี้ Uphoff (1977) ไดเสนอ กรอบคิดเบื้องตนในการวิเคราะหการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท
วามี 3 มิติ และ 2 บริบท หรือสภาพแวดลอมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มิติ มี 3 มิติ คือ
1. มีสวนรวมอะไรบาง ซึ่งแบงเปนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร
การบริหารกิจกรรมหรือประสานงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน
2. มีสวนรวมกับใครบาง ไดแกการมีสวนรวมกับชาวบาน ผูนําชุมชน เจาหนาที่ทางราชการ นักพัฒนา
เอกชน ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงคุณลักษณะของผูเขารวมในเรื่องเพศ สถานภาพ ครอบครัว อาชีพ และรายได
3. มีสวนรวมอยางไรบาง ไดแกมีสวนรวมโดยสมัครใจหรือถูกบังคับ ลักษณะรูปแบบของการมีสวนรวมโดย
ผา นองคกรประชาชนหรือ โดยตรง ขนาดของการมี สวนรว ม ผลที่ เกิด จากการมี สว นรว มนั้น ชว ยเพิ่ มพลั งของ
ประชาชนหรือเปนเพียงการไดติดตอสัมพันธกับนักพัฒนาเทานั้น มี 2 บริบท คือ
1. ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากลักษณะของสิ่งนําเขาวามีความซับซอนของเทคโนโลยีเพียงใด
ลักษณะของประโยชนที่ไดรับ (ความเร็ว ความชาของผลประโยชนที่ไดรับ) และเงื่อนไขที่ตองกําหนด เชนการเขาถึง
การบริหารโครงการ ความยืดหยุนของโครงการ เปนตน
2. สภาพแวดล อมของกิจ การตามโครงการ ไดแก ป จ จัยทางประวัติ ศ าสตร ป จจั ยทางกายภาพและ
ธรรมชาติ ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ปจจัยทางการเมือง เปนตน
ความรูเกี่ยวกับขยะและการคัดแยกขยะ
ในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีขยะครัวเรื อนเกิดขึ้นกวา 16 ลานตัน ตอป(กรมควบคุมมลพิษ , 2554.)
ดังนั้นการจัดการขยะและวัสดุไมใชแลวเหลานี้ดวยวิธีการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมและสังคม จึง
กลายเปนประเด็นที่สําคัญ ความรูการคัดแยกขยะประจําบาน มีดังนี้ (สมไทย วงษเจริญ, 2551, 21-32)
1) ขยะภายในบาน หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากการผลิตและการใชสอยของมนุษยที่เกิดขึ้นในบานทุกหอง
ทุกมุม และรอบบริเวณบานในอาณาเขตรั้วบาน ซึ่งสามารถแบงยอยออกตาม สัดสวนของบานไดดังนี้
2) ขยะในหองรับแขกไดแก หนังสือพิมพนิตยสาร วารสาร กลองกระดาษ โทรทัศ นเครื่องเลนซีดีแผน ซีดี
เครื่องเสียง ปฏิทิน นาฬิกาแขวน แจกัน พัดลม อัลบั้มรูป หลอดไฟ นีออน แอร โซฟา เกาอี้ กรอบรูป โคมไฟฯลฯ
3) ขยะในหองครัวไดแกถุงพลาสติก กระติกนา รอน ตะกรา ขวดนา ขวด นา ปลาขวดกาแฟ หมอ ขวดน้ํา
อัดลม กะละมัง ทัพพี หมอหุงขาวไฟฟ า กระทะเหล็ก เตาไมโครเวฟ ตูเย็น เตาแกส กานา ถังแกส พัดลมระบาย
อากาศ กอกน้ํา หลอดไฟ ผาขี้ริ้ว เศษผัก เปลือกผลไม น้ํามันที่เหลือจากการทอดอาหารฯลฯ
4) ขยะในหองพระ ไดแก เศษเทียนไข นา ตาเทียน กานธูป ดอกไมแหง ดอกไม พลาสติก แจกัน ไฟแช็ก
หลอดไฟ สมุด หนังสือเครื่องดูดอากาศกรอบรูป โตะ ตูชั้น วางของ ซอง ธูป ถุงพลาสติก ฯลฯ
5) ขยะในหองทา งานไดแก เครื่องใชสํานักงาน จอคอมพิวเตอรซีพียูเครื่อง ปริ้นเตอรเครื่องแฟกซ เครื่อง
ถายเอกสาร ตลับ หมึกโทรศัพ ทหลอดไฟ ไฟฉุกเฉิ น ทีวี ตูเย็นแอร กระดาษ แฟมเอกสาร ปฏิทินตั้ งโตะ ซอง
พลาสติกถุงพลาสติกฯลฯ
6) ขยะในหองนอนไดแก ที่นอนเกา หมอนเกา เสื้อผาเกา ผาเช็ดตัวเกา โตะ เครื่องแปง ขวดน้ํา หอม ขวด
เครื่องสําอาง แป งตลับ แป งกระป อง ครีมบํา รุง ผิว หนั งสื ออา นเลน นิตยาสาร วารสาร หนั งสือเรียน โคมไฟ
หลอดไฟ ถานไฟฉาย ไมตียุง ไดเปาผม ตุกตา ทีวีเครื่องเลนซีดี แอร พัดลม เครื่องกรองอากาศ พัดลมดูดอากาศ
กรอบรูป โทรศัพทมือถือ ฯลฯ
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7) ขยะในหองน้ํา ไดแกขวดแชมพูขวดสบูเหลวขวดโลชั่น แปรงสีฟน แปรง ซักผา สายยาง หวี หลอดยาสี
ฟน มีดโกน กระดาษทิชชู ผาเช็ดมือ เครื่องทําน้ําอุน ชั้นวางของ พลาสติก พัดลมดูดอากาศกอกนา ฝกบัว รองเทา
แตะ กะละมังซักผา ฯลฯ
8) ขยะในหองเก็บของไดแกกลองเครื่องมือโตะเสีย เกาอี้เสีย หลอดไฟเสีย ชั้นวางของ ทีวีเสีย ยางรถ
เสื่อมสภาพ ไมกวาด ไมถูบาน ที่ตักขยะ ถังสีปมน้ําเสีย ผาขี้ริ้ว จอคอมพิวเตอรเสียฯลฯ
9) ขยะในโรงรถ ที่จอดรถไดแก ซากรถยนตซากรถมอเตอรไซดอะไหลรถ ยางนอกยางใน ขวดน้ํามัน
แกลลอนน้ํามัน ขวดน้ํา ยาลางรถ แบตเตอรรี่รถยนตน้ํามัน เครื่องเกา ฯลฯ
10) ขยะบริเวณสนามหญา ลอมรอบบานไดแก ประตูเหล็กรั้วเหล็กกิ่งไมเศษ ใบไมของเด็กเลน ทอน้ํา พีวีซี
ถังขยะ สายยาง ถังน้ํา ฯลฯ
ประเภทของขยะภายในบาน แบงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้
1. ประเภทขยะขายได นํากลับมาใชใหมได (Recycle) ยังแบงออกเปนประเภทหลักไดอีก คือ ประเภท
เศษเหล็ก เศษกระดาษ ขวดแกว อลูมิเนียม โลหะ พลาสติก เครื่องใชสํานักงาน เครื่องใชไฟฟา และประเภทอื่นๆ
2. ประเภทขยะแหงสําหรับเปนเชื้อเพลิงทดแทน ไดแก เศษไมลัง กิ่งใบไมแหง ถุงหูหิ้ว ถุงรอน ถุงขนมคบ
เคี้ยว กลองขาว โฟม พลาสติก รองเทาหนัง รองเทาฟองน้ํา กระเปา ถึงมือ เสื้อผา เศษเชือก ถุงปุย กากและขยะ
แหงอื่นตองเปนขยะแหงสะอาดเทานั้น
3. ประเภทขยะเปยก ไดแก เศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกผลไม
4. ประเภทขยะอันตราย
1)
ประเภทนํ า กลั บ มาใช ใ หม ไ ด ได แ ก กระป อ ง สเปรย ย ากั น ยุ ง กระป อ งสี ส เปรย
จอคอมพิ ว เตอร กระป อ งยาฆ า แมลง ขวดยากฆ า แมลง ถั ง แก ส แบตเตอร รี่ ไฟฉุ ก เฉิ น แบตเตอร รี่ ร ถยนต
แบตเตอรรี่รถจักรยานยนต น้ํามันเครื่องเกา
2) ประเภทนํากลับมาใชใหมไมไดในอนาคตสามารถรีไซเคิลไดขณะนี้ยังไมคุมคากับการรีไซเคิล
ไดแก ตลับหมึกเครื่องปริ้น ยาหมดอายุเข็มฉีดยา หลอดไฟ แบตเตอรรี่ โทรศัพทมือถือ ถายไฟฉาย ผาปนเปอน
น้ํามัน ถานนาฬิกา
หลักเกณฑ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)
1. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
1.1 ถังขยะ
เพื่อใหการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและลด การปนเปอนของขยะมูลฝอยที่มี
ศักยภาพในการน ากลับมาใชประโยชนใหมจะตองมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และใหมีการแบงแยก
ประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีตาง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไมตกหลน หรือแพรกระจาย ดังนี้
ถังขยะสีเขียว รองรับขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน ผัก ผลไมเศษ
อาหาร ใบไม
ถังขยะสีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ
ถังขยะสีเทาฝาสีสม รองรับขยะที่มีอันตรายตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ขวด
ยาถานไฟฉายกระปองสีสเปรยกระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตาง ๆ
ถังขยะสีฟา รองรับขยะยอยสลายไมได ไมเปนพิษและไมคุมคาการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม ซอง
บะหมี่สําเร็จรูปถุงพลาสติก โฟมและฟอลยที่เปอนอาหาร
1.2 ถุงขยะ ถุงขยะสําหรับแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และจะตองมีการคัดแยกรวบรวมใสถุงขยะมูล
ฝอยตามสี ตาง ๆ ดังตอไปนี้
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- ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยที่เนาเสีย และยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุยได เชน
ผัก ผลไมเศษอาหาร ใบไม
- ถุง สีเหลือง รวบรวมขยะมู ลฝอยที่ส ามารถนํ ามารีไซเคิล หรือขายได เช น แกว กระดาษ
พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม
- ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เชน หลอดฟลูออเรส
เซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปองสีสเปรย กระปองสารฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายตาง ๆ - ถุงสีฟา
รวบรวมขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไมไดไมเปนพิษและไมคุมคาการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่
สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอลยที่เปอนอาหาร
2. เกณฑมาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
- ควรมีสัดสวนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใชแลวไมต่ํากวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก
- ไมมีสวนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจําเปนควรใชสารเติมแตงในปริมาณที่นอย
และไมอยูในเกณฑที่เปนอันตรายตอผูบริโภค
- มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล
- มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอตอปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกตอการถายเทขยะมูลฝอย
และการทําความสะอาด
- สามารถปองกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตวอื่น ๆ มิใหสัมผัสหรือคุยเขี่ยขยะมูลฝอยได
3. จุดรวบรวมขยะมูลฝอยขนาดยอม
เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมและประหยัด จึงตองมีการตั้งจุดรวมรวบขยะมูลฝอยขึ้น โดยจุดรวบรวม
ขยะมูลฝอยจะกําหนดไวตามสถานที่ตาง ๆ ไดแก หมูบาน โรงอาหาร โรงภาพยนตร
โดยมีภาชนะรองรับตั้งไวเปนจุด ๆ เชน หมูบานจัดสรร กําหนดใหจุดรวบรวม 1 จุด ตอจํานวนครัวเรือน
50 - 80 หลังคาเรือน จุดแรกจะตั้งที่ปากประตูทางเขาหมูบาน สําหรับ อพารตเมนตจะตั้งที่ลานจอดรถ บานที่อยู
ในซอยจุดแรกจะตั้งหนาปากซอย แตละครัวเรือนจะรวบรวมขยะมูลฝอยที่คัดแยกได โดยถุงพลาสติกตามประเภท
ของสีตาง ๆ มาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอยในปจจุบันจึงเปนนโยบาย โครงการของภาครัฐที่กําลังริเริ่มรณรงคประชาชนชุมชน
ทองถิ่น โดยเฉพาะชุมชนเมืองหลวงและเมืองใหญ ใหรวมมือกันคัดแยกขยะ มีการแจกถังขยะสีเขียวและสีเหลือง
ตามบานเพื่อรณรงคใหประชาชนชวยกันแยกขยะเปยก ขยะแหง และสนับสนุนใหประชาชนคัดแยกขยะแหงจําพวก
กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ อลูมิเนียม จําหนายใหพอคารับซื้อของเกา รวมทั้งมีโครงการรณรงคตางๆ เชน
โครงการแยกกระดาษเพื่อชีวิตปากับตาวิเศษ โครงการกระดาษ เพื่อตนไมและกรมควบคุมมลพิษ ไดจัดงานแสดง
สินคาและนิทรรศการ “สินคาไทยรีไซเคิล” เพื่อรณรงคและการสงเสริมการใชสินคาผลิตจากบรรจุภัณฑใชแลว (จิ
ระนันท พิตรปรีชา, 2539, หนา 7-10) อยางไรก็ตามการที่ภาครัฐมีโครงการรณรงคตางๆ เพื่อใหประชาชนรวมมือ
กันคัดแยกขยะมูลฝอยและนําขยะมูลฝอยหมุนเวียนกลับมาใชประโยชน ภาครัฐจะตองทบทวนนโยบายกําหนด
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประสานงานที่ดี มีการสนับสนุนที่เอื้อตอกระบวนการทั้งชุมชนและผูผลิต โรงงาน
อุสาหกรรม รวมทั้งการพิจารณาทบทวนการใชมาตรการทางดานกฎหมายและภาษีอีกดวย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู
เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) ไดจําแนกจุดมุงหมายการเรียนรูออกเปน 3 ดานคือ
1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive)
2. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
3. ดานเจตพิสัย (Affective Domain)
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ดานพุทธิพิสัย 6 ระดับ ไดแก
1. ความรูความจํา ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณตาง ๆ จากการที่ไดรับรูไวและระลึกสิ่ง
นั้นไดเมื่อตองการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน
2. ความเขาใจ เปนความสามารถในการจับใจความสําคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการ
แปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือการกระทําอื่น ๆ
3. การนํ า ความรู ไ ปใช เป น ขั้ น ที่ ผู เ รี ย นสามารถนํ า ความรู ประสบการณ ไ ปใช ใ นการแก ป ญ หาใน
สถานการณตาง ๆได ซึ่งจะตองอาศัยความรูความเขาใจ จึงจะสามารถนําไปใชได
4. การวิเคราะห ผูเรียนสามารถคิดหรือแยกแยะเรื่องราวสิ่งตาง ๆ ออกเปนสวนยอยเปนองคประกอบที่
สําคัญได และมองเห็นความสัมพันธของสวนที่เกี่ยวของกัน ความสามารถในการวิเคราะหจะแตกตางกับไปแลวแต
ความคิดของแตละคน
5. การสังเคราะห ความสามารถในการที่ผสมผสานสวนยอย ๆ เขาเปนเรื่องราวเดียวกันอยางมีระบบ
เพื่อใหเกิดสิ่งใหมที่สมบูรณและดีกวาเดิม อาจเปนการถายทอดความคิดออกมาใหผูอื่นเขาใจไดงาย การกําหนด
วางแผนวิธีการดําเนินงานขึ้นใหม หรืออาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสรางความสัมพันธของสิ่งที่เปนนามธรรมขึ้นมา
ในรูปแบบหรือแนวคิดใหม
6. การประเมินคา เปนความสามารถในการตัดสินใจตีราคา หรือสรุปเกี่ยวกับคุณคาของสิ่งตา ง ๆ ออกมา
ในรูปแบบอยางมีกฎเกณฑที่เหมาะสม ซึ่งอาจเปนไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเปนกฎเกณฑที่สังคม
ยอมรับก็ได
จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดานจิตใจ) คานิยม ความรูสึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ
ความสนใจและคุณธรรม พฤติ กรรมดานนี้อาจไมเกิดขึ้นทัน ที ดัง นั้นการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยจั ด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งทีดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปใน
แนวทางที่พึงประสงคได ดานจิตพิสัย ประกอบดวยพฤติกรรมยอย ๆ 5 ระดับ ไดแก
1. การรับรู เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นตอปรากฏการณหรือสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนไปในลักษณะของ
การแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของความรูสึกที่เกิดขึ้น
2. การตอบสนอง เปนการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรานั้น ซึ่ง
เปนการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแลว
3. การเกิดคานิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ หรือ
ปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น
4. การจัดระบบ การสรางแนวคิดจั ดระบบของคานิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธถาเขากันไดก็จะ
ยึดถือตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับอาจจะยอมรับคานิยมใหมโดยยกเลิกคานิยมเกา
5. บุคลิกภาพ การนําคานิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เปนนิสัยประจําตัว ใหประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่
ถูกตองดีงาม พฤติกรรมดานนี้ จะเกี่ยวกับความรูสึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการไดรับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึง
เกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดานตาง ๆ
ทั ก ษะพิ สั ย (Psychomotor Domain) (พฤติ กรรมด า นกล า มเนื้ อประสาท) พฤติ กรรมที่ บ ง ถึ ง
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอย างคลองแคลวชํานิชํานาญ ซึ่งแสดงออกมาไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพ
ของงานเปนตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมดานทักษะพิสัยประกอบดวยพฤติกรรมยอยๆ 5 ขั้นดังนี้
1. การรับรู เปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง หรือ เปนการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ
2. การทําตามแบบ หรือเครื่องชี้แนะ เปนพฤติกรรมที่ผูเรียนพยายามฝกตามแบบที่ตนสนใจและพยายาม
ทําซ้ําเพื่อที่จะใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจใหไดหรือ สามารถปฏิบัติงานไดตามขอแนะนํา
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3. การหาความถูกตอง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยเครื่องชี้แนะเมื่อไดกระทํา
ซ้ําแลวก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ
4. การกระทําอยางตอเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เปนของตัวเองจะกระทําตามรูปแบบนั้นอยาง
ตอเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว การที่ผูเรียนเกิดทักษะไดตองอาศัย การ
ฝกฝนและกระทําอยางสม่ําเสมอ
5. การกระทํ า ได อ ย า งเป น ธรรมชาติ พฤติ กรรมที่ ไ ด จ ากการฝ ก อย า งต อ เนื่ อ งจนสามารถปฏิ บั ติ ไ ด
คลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติเปนไปอยางธรรมชาติซึ่งถือเปนความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด McClelland
ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการความสําเร็จมิไดหวัง
รางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ซึ่งความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางานหมายถึงความตองการที่
จะทํางานใหดีที่สุดและทําใหสําเร็จผลตามที่ตั้งใจไว เมื่อตนทําอะไรสําเร็จไดก็จะเปนแรงกระตุนใหทํางานอื่นสําเร็จ
ตอไป หากองคการใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว
ในชวงปค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรู
ของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) เพื่อวัดความตองการของมนุษย โดยแบบทดสอบTAT เปน
เทคนิคการนําเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนด
ไดสรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการที่ไดจากแบบทดสอบTAT ซึ่งเขาเชื่อ
วาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้
1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เปนความตองการที่จะทําสิ่งตางๆให
เต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลที่ตองการความสําเร็จ (nAch) สูง
จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานที่ทาทาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง
มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกลาที่จะเผชิญกับความลมเหลว
2. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการยอมรับจากบุคคลอื่น
ต องการเป น ส ว นหนึ่ ง ของกลุ ม ต องการสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อบุ ค คลอื่น บุ ค คลที่ ต อ งการความผู กพั น สู ง จะชอบ
สถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น
3. ความตองการอํานาจ (Need for power (nPower)) เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูอื่น
บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการใหผูอื่นยอมรับ
หรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวาบุคคลอื่ น และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมักตองการจะทํางานในลักษณะ 3 ประการดังนี้
1. งานที่เปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระที่จะตัดสินใจและแกปญหาดวย
ตนเอง
2. ตองการงานที่มีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกินไปกวาความสามารถของเขา
3. ตองการงานที่มีความแนนอนและตอเนื่องซึ่งสรางผลงานไดและทําใหเขามีความกาวหนาในงานเพื่อจะ
พิสูจนตนเองถึงความสามารถของเขาได
คนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
1. เปนผูมีความรับผิดชอบพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of Excellence)
ในการทํางาน
2. เปนผูที่ตั้งวัตถุประสงคที่จะมีโอกาสจะทําไดสําเร็จ 50-50
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3. พยายามที่จะทํางานอยางๆไมทอถอยจนถึงจุดหมายปลายทาง
4. เปนบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนระยะยาว
5. ตองการขอมูลผลยอนกลับของผลงานที่ทํา
6. เมื่อประสบความสําเร็จมักจะอางสาเหตุภายใน เชน ความสามารถและความพยายาม
จากแนวคิดของ McClelland สรุปไดวา แรงจูงใจใฝผลสัมฤทธิ์ เนนความสําเร็จของงาน รางวัลตอบแทน
มีปจจัย 3 ประการ เพื่ออธิบายพฤติกรรมของบุคคล ไดแก ความตองการความสํา เร็จ มีความรับผิดชอบ มีการ
วางแผน การทํางานที่ทาทาย ความตองการความผูกพัน คือ ตองการการยอมรับจากผูอื่น ตองการเปนที่เคารพนับ
ถือ และรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และความตองการอํานาจ คือ มีอิสระในการตัดสินใจ งานที่ทําไมมากเกิน
ความสามารถของตนเอง มีความแนนอน และสามารถพิสูจนความสามารถของตนเองได

สรุป
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขต
เทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ไดแก ความรูในการคัดแยกขยะ และ แรงจูงใจในการคัดแยกขยะ
จากผลการศึกษาดังที่ไดกลาวไวในบทคัดยอ ผูวิจัยสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะไดดังนี้
1. ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. นําผลการวิจัยมาใชในการวางแผนเกี่ยวกับการดําเนินงานคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบล
2. นําผลการวิจัยมาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจในการดําเนิ นงานดานการคัดแยก
ขยะในเขตเทศบาลตําบล
3. กําหนดนโยบายและวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบล
2. ขอเสนอแนะการนําไปประยุกตใช
1. สามารถนําผลการวิ จัยมาใชเป นแนวทางในการจั ดการปรับปรุงและพัฒนาการคัดแยกขยะในเขต
เทศบาลตําบล
2. เทศบาลตําบลนําผลการวิจัยมาพัฒนาและสนับสนุนปจจัยทางการบริหาร การดําเนินงานคัดแยกขยะ
ใหเหมาะสม
3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและแกไขปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขต
เทศบาลตําบล
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ งจาก ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สุรีย จันทรโมลี อาจารยที่ปรึกษารวม และ รอง
ศาสตราจารย ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานกรรมการสอบปองกันสารนิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา และ
ตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไวเปน
อยางสูง และขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยประจํ าหลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทานที่ ใหความ
ชวยเหลืออยางดี
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศิริลักษณ จิตตระเบียบ ผูบังคับบัญชากลุมงานบริการทางการแพทย สํานัก
บริการการแพทยประจําสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร นางศิริวรรณ วิเศษแกว พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบานหมี่ จังหวัดลพบุรี และนายมานิตย นิยมเหลา ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานนามลอม ตําบลคําบง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาของแบบสอบถาม
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ขอขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแกผูวิจั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลโพตลาดแกว ที่ไดกรุณาอํานวยความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะ
และอื่นๆ ในการทําสารนิพนธครั้งนี้

เอกสารอางอิง
สมไทย วงษเจริญ. (2551). คูมือการคัดแยกขยะประจําบาน. กรุงเทพมหานคร : จําปาทองพริ้นติ้ง
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี.(2558). แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
ลพบุรี.
เสนห จุยโต .(2551) . พจนานุกรมสมรรถนะ(Competency Dictionary). สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน.
Bloom,Benjamin S.,et al. (1971). Hand book on Formative and Summative Evaluation of
Student Learning. New York : Mc Graw-Hill Book Company.
Cohen, John M. and Uphoff, Norman T.(1997). Rural Participation:Concepts and Measures for
Project Design, Implementation and Evaluation. In Rural Development Monograph
No.2 The Rural Development Committee Center for International Studies, Cornell
University,January.
McGrath, A., Reid, A., & Boore, J, (1989). Occupational stress in nursing. International Journal of
Nursing Studies, 16(4), 343-358.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ
FACTORS RELATED TO THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF
PERSONNEL IN PHICHAI HOSPITAL UTTARADIT PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สายธาร โคทอง
สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความผูกพันตอองคกรและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยาง
คือบุคลากรโรงพยาบาลพิชัย จํานวนทั้งหมด 214 คนเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามระหวางวันที่ 12
พฤษภาคมถึง 25 พฤษภาคม 2560 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
วิเคราะหไคสแควรและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
โรงพยาบาลพิชัย อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.1 ระดับ ปานกลาง คิดเปนรอยละ 27.6 และระดับนอย คิด
เปนรอยละ 3.3 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ไดแก บรรยากาศองคกร ความพึงพอใจในงาน ตําแหนงงาน อายุ
รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะใหผูบริหารโรงพยาบาลมีการสงเสริมความผูกพันตอองคกรของบุคลากรให
ครอบคลุมมากขึ้น โดยการสรางบรรยากาศองคกรและสรางความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
คําสําคัญ : ความผูกพันตอองคกร บุคลากรของโรงพยาบาล บรรยากาศองคกร ความพึงพอใจในงาน
Abstract
This cross-sectional survey research was aimed at investigating the organizational
commitment and the factors that related to the organizational commitment of personnel in
Phichai Hospital, Uttaradit Province.The samples of this research comprised totally 214
personnel working in Phichai Hospital, Uttaradit Province. Data were collected through
questionnaires during the 12th May – the 25th May 2017. The data were then analyzed by
using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi – square analysis, and Pearson's
Product Moment Correlation Coefficient statistics. The results of the study showed that the
organizational commitment of personnel in Phichai Hospital was revealed firstly at a high
level accounted for 69.1%; followed by a moderate level accounted for 27.6%; and thirdly
at a low level accounted for 3.3% respectively. Referring to the factors that related to the
organizational commitment of personnel in Phichai Hospital, Uttaradit Province, they were
statistically significant (p-value < 0.05) comprising organizational atmosphere, job
satisfaction, job position, age, monthly income, and period of employment.
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The results of this research suggested that the organizational commitment of the
personnel should be promoted more comprehensively by hospital administrators with an
emphasis on creating an organizational atmosphere and enhancing satisfaction towards
working of the personnel.
Key word(s) : Organizational Commitment , Hospital Personnel, Organizational
Atmosphere, Job Satisfaction

บทนํา
กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรหนึ่งของประเทศไทยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
สรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน ควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน (กระทรวง
สาธารณสุข,2554) เปนองคกรที่มีบุคลากรหลากหลายในวิชาชีพ เปนกลุมพลังหลักที่มีความสําคัญในระบบสุขภาพ
เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา เปนปจจัยแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานในระบบบริการ
สุขภาพ ซึ่งบุคลากรเหลานี้มีหนาที่ในการปฏิบัติงานดานบริการที่มีความเกี่ยวของและมีผลตอชีวิตมนุษย ดวยเหตุนี้
องคกรบริการสุขภาพ จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ความสามารถของวิชาชีพในการปฏิบัติงานซึ่ง
บุคลากรจะปฏิบัติงานไดดีจะตองมีความพึงพอใจในงาน มีความผูกพันตอองคกร ดังนั้น การบริหารจัดการดาน
บุคลากรใหมีความสุขในการทํางาน ใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร ยอมเปน ปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการ
แกปญหา และเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี เนื่องจากบุคลากรเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งขององคกร ที่กอใหเกิดความสําเร็จแกองคกรไดเปนอยางมาก ทั้งในแงของปริมาณงานและ
คุณ ภาพงาน เพราะบุคลากรนั้ นเป น ผูนํ า เอาทรัพยากรที่ มีอยู มาใช ใหเกิดประโยชน ด วยการบริหารจั ดการที่
เหมาะสม เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้นทุกองคกรจึงใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกรของตนเปนอยาง
มาก และปจจัยที่เปนตัวบงชี้ใหทราบถึงความมีประสิทธิภาพขององคกรนั้นคือ ความผูกพันตอองคกร (กรกช สุข
ชวย,2554) โรงพยาบาลพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีบุคลากร
สุขภาพเปนสหวิชาชีพรวมกันทํากิจกรรมที่เกี่ยวของและสัมพันธกัน โดยทุกกลุมงานมีบุคลากร ทําหนาที่ในการ
ใหบริการประชาชน บุคลากรทุกคนมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําหนาที่ของตนเองเพื่อ ใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคตามนโยบายที่รวมกันกําหนดไวโดยยึดผูปวยและผูมารับบริการเปนศูนยกลาง จึงถือวาบุคลากรใน
องคกรนับเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในแตละองคกร เพราะทรัพยากรบุคคลในทุกระดับขององคกร
เปนเสมือนกลไกสําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรใหบรรลุเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่วางไว และจากขอมูลจากการวัดความสุขในการทํางานดวยตนเอง พบวาบุคลากรโรงพยาบาล
พิชัย มีระดับความสุขอยา งยิ่ งรอยละ 22.60 มีค วามสุขมากรอยละ 76.13 และไม มีความสุขรอยละ 1.37
(โรงพยาบาลพิชัย ,2560) จะเห็นไดวาบุคลากรมีความสุขอยูในระดับมากซึ่งจะทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร
ในทางที่ดีและทําใหเกิดความพึงพอใจในงานดวย แตในเรื่องของความผูกพันตอองคกรอาจยังไมมีความชัดเจนและ
ยังไมมีงานวิจัยในโรงพยาบาลพิชัย
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพราะหากทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิ ชัย จะสามารถนํามาเปน แนวทางในการพัฒนาและเปนแนวทางให
ผูบริหารของโรงพยาบาลพิชัยสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนบริหารจัดการพรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนาดาน
ทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลพิชัยใหสอดคลองตามความคาดหวังของบุคลากรในองคกรและเพื่อนําขอมูลที่ได
เปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาปจจัยที่สงผลกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความผูกพัน ตอองคกรและปจ จัยที่ มีความสัม พันธ กับ ความผู กพั นตอ องคกรของบุค ลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดความผูกพันของ Steers(1977) ซึ่งประกอบ ดวย 3 ดาน คือ ดาน
ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม
อยางมากเพื่อประโยชนขององคกร ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคกร มา
ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคกร และความพึงพอใจใน
งาน ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
พิชัย จํานวน 214 คน ซึ่งเปนประชากรที่มีอยูทั้ง หมด เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 12 ถึง 25
พฤษภาคม 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวมาสรางเปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน
ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ สวนที่ 2 บรรยากาศองคกร จํานวน 15 ขอ สวนที่
3 ความพึงพอใจในงาน จํานวน 15 ขอ สวนที่ 4 ความผูกพันตอองคกร จํานวน 15 ขอ แลวนําไปหาความตรงเชิง
เนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาคา
เชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบ สอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน แลวหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค(Cronbach’s
Alpha Coefficient) โดยบรรยากาศองคกร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 ความพึงพอใจในงาน มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.93 และความผูกพันตอองคกร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและ ไคสแควร
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542652 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2560-0037

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 74.3 มีอายุระหวาง
30 -39 คิดเปนรอยละ 32.2 อายุเฉลี่ยเทากับ 37.43 ป อายุต่ําสุดเทากับ20 ป และอายุสูงสุดเทากับ 60 ป มี
สถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.0 อาชีพ
ตําแหนงพยาบาลและลูกจางมากที่สุด คิดเปนรอยละรอยละ 30.8 รายไดตอเดือนอยูที่ 6,000 – 15,000 บาทมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 44.9 โดยมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 22,827.17 บาทตอเดือน รายไดนอยที่สุดอยูที่ 6,000บาท และ
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รายไดมากที่สุดอยูที่ 66,970 บาท ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1–10 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.2 โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ยเทากับ 11.80 ป ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 1 ป และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดอยูที่ 40 ป
2. บรรยากาศองคกร พบวา บรรยากาศองคกร อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.9 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 7.5
3. ความพึงพอใจในงาน พบวา ความพึงพอใจในงาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมาอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.9 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.0
4. ความผูกพันตอองคกร พบวา ความผูกพันตอองคกร ในภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.1
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 27.6 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 3.3 และเมื่อพิจารณารายดาน
ของความผูกพันตอองคกร ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 85.5 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 13.6 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 0.9
ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
73.8 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 22.9 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 3.3 ดานความเชื่อมั่นอยาง
แรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 67.8 รองลงมาคือระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 29.4 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 2.8 (ดังตาราง 1)
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความผูกพันตอองคกร (n = 214)
ความผูกพันตอองคกร
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก (60-75 คะแนน)
148
69.1
ระดับปานกลาง (45-59 คะแนน)
59
27.6
ระดับนอย (15-44 คะแนน)
7
3.3
ความผูกพันตอองคกร(รายดาน)
จํานวน
รอยละ
ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยาง
มากเพื่อประโยชนขององคกร
ระดับมาก
183
85.5
ระดับปานกลาง
29
13.6
ระดับนอย
2
0.9
ด า นความปรารถนาอย า งแรงกล า ที่ จ ะดํ า รง
รักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร
ระดับมาก
158
73.8
ระดับปานกลาง
49
22.9
ระดับนอย
7
3.3
ด านความเชื่ อมั่นอยา งแรงกล า ในการยอมรั บ
เปาหมายและคานิยมขององคกร
ระดับมาก
145
67.8
ระดับปานกลาง
63
29.4
ระดับนอย
6
2.8
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5. ปจ จัย ที่มี ความสัม พั น ธกับ กับความผู กพั นต อองคกรของบุ คลากรที่ ปฏิบัติ งานในโรงพยาบาลพิชั ย
จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อพิจารณาความสัมพันธดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและไคสแคว พบวา
ตําแหนงงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) อายุ (r=0.246) รายไดตอเดือน (r=0.164) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(r=-0.177) บรรยากาศองคกร (r=0.574) ความพึงพอใจในงาน (r=0.649) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05)
ในขณะที่ เพศ สถานภาพการสมรสและระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ (p > 0.05) (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา กับ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลพิชัยวิเคราะหดวยคาไคสแควร (n=214)
ความผูกพันตอองคกร
p-value
ตัวแปร
มาก
ปานกลาง นอย
0.279
x เพศ
ชาย
34 (61.8)
20 (36.4) 1(1.8)
หญิง
114(71.7)
39 24.5) 6(3.8)
0.381
x สถานภาพสมรส
โสด หยาราง แยกกันอยู หมาย
76 (68.5)
30(27.0) 5(4.5)
สมรส
72 (69.9)
25(24.3) 6(5.8)
0.032*
x ตําแหนง
บุคลากรทางการแพทย
69 (75.0)
18 (19.6) 5(5.4)
บุคลากรทั่วไป
79 (64.8)
41 (33.6) 2(1.6)
0.206
x ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
43 (69.4)
19(30.6)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
105 (69.1)
40(26.3) 7(4.6)
* p – value< 0.05
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน กับ
ความผู ก พันต อ องคก รของบุ ค ลากรที่ ป ฏิบั ติ ง านในโรงพยาบาลวิ เ คราะห ด ว ยสถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (n=214)
ความผูกพันตอองคกร
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
p-value
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
0.246
0.001*
รายไดตอเดือน
0.164
0.016*
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
0.177
0.010*
บรรยากาศองคกร
0.574
0.001*
ความพึงพอใจในงาน
0.649
0.001*
* p – value<0.05
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย ภาพรวมยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 69.1 สามารถอธิบายไดวา
บุคลากรโรงพยาบาลพิชัย มีความรูสึกที่ดีมีความรูสึกผูกพันกับโรงพยาบาลในเชิงบวกทั้งความรูสึกนึกคิดและการ
กระทําที่จะแสดงออกตอโรงพยาบาล จึงทําใหเกิดพฤติกรรมที่จะสรางสิ่งดีมีประโยชนแกโรงพยาบาล มีความภูมิใจ
ที่ไดเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาล มีความจงรักภักดี ทุมเทกําลังแรงกายแรงใจและสติปญญาของ
ตนเองใหกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากโรงพยาบาลอยางเต็มความสามารถ มีความเต็มใจเสียสละและอุทิศตนใน
การทํางาน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลพิชยั ตลอดไป พรอมที่จะชวยกันพัฒนาโรงพยาบาลพิชัยให
มีความเจริญกาวหนาตอไป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วันชัย อัตถากรและชไมพร ทิมเรือง (2554) ที่พบวา
คะแนนความผูกพันของบุคลากรตอองคการในภาพรวมเทากับรอยละ 67.05 สอดคลองกับการศึกษาของจุฑามาศ
วิเวโก (2554) ที่พบวาในภาพรวมมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในราย
ดาน พบวาความผูกพันตอองคกรดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร อยูใน
ระดับมากคิดเปนรอยละ 85.5 และดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปา หมายและคานิยมขององคกร
อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 67.8 สามารถอธิบายไดวาเมื่อความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลพิชัยอยูในระดับมาก ยอมทําใหบุคลากรมีความพยายามทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหงานที่
ตนเองไดรับมอบหมายสําเร็จอยางมีคุณภาพ ทําใหเกิดประโยชนกับองคกรในทุกๆดาน และบุคลากรยังมีความ
เชื่อมัน่ และเขาใจในคานิยมขององคกร คือ ซื่อสัตย รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ําใจ ทําใหสามารถนํามาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกร สอดคลองกับการศึกษาของสิริลักษณ ชูทวด
และสิทธิชัย เอกอรมัยผล (2552) ที่พบวาความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อมั่นตอองคกรและการยอมรับเปาหมาย
ขององคกร ดานความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับองคกร ดานความตั้งใจที่จะทุมเททํางานเพื่อองคกรอยูในระดับมาก
(Mean=3.48-3.82) และสอดคลองกับการศึกษาของ รินทรลภัส อรรถเธียรไชย (2556) ที่พบวาดานการยอมรับคานิยม
และเปาหมายขององคการและดานความเต็มใจที่จะใชพลังอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานใหองคการ อยูในระดับสูง
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัย จังหวั ด
อุตรดิตถ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก บรรยากาศองคกร ความพึงพอใจในงาน อายุ รายไดตอเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและตําแหนงงาน สามารถอธิบายไดดังนี้
บรรยากาศองค ก ร มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความผู ก พั น ต อ องค ก รของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05 สามารถอธิบายไดวา บรรยากาศองคกรเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญและมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลพิชัย เมื่อบรรยากาศองคกรอยูในระดับมาก
ย อมทํ า ใหค วามผู กพั น ต อองคก รของบุ ค ลากรมากด ว ยเช น กัน ซึ่ ง บรรยากาศองคการด า นการจั ด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องของการกําหนดและระบุหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีมาตรฐานงานที่เหมาะสม มี
การวางระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรสามารถเขาใจในหนาที่และปฏิบัติงานของตนเองไดอยาง
เต็มที่เต็มความสามารถพรอมที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาโรงพยาบาล รวมถึงสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลที่นาอยู
นาทํางาน ทําใหเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรตอโรงพยาบาลพิชัยที่ยาวนานมากยิ่ งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ปภาวดี เหลาพาณิชยเจริญ (2553) ที่พบวา ปจจัยที่รวมทํานายความผูกพันตอองคกรของพยาบาล
วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ปจจัยดานลักษณะงานและการรับรูบรรยากาศองคกรโดยรวม
อธิ บ ายความผู กพั นองคกรได รอ ยละ 41.2 สอดคล องกับ การศึกษาของเนาวรัต น เจริญ สุข (2554) ที่ พ บว า
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บรรยากาศองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรและปจจัยพยากรณความยึดมั่นผูกพันตอ
องคกรคือบรรยากาศองคกรซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ0.51 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<
0.05) และคาสัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรอิสระ (R2) รอยละ26
ความพึ ง พอใจในงาน มี ค วามสั ม พั น ธ เชิ ง บวกกับ ความผู กพั น ต อองคก รของบุ ค ลากรที่ ป ฏิบั ติ ง านใน
โรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายไดวา ความพึงพอใจในงาน เปนปจจัย
สําคัญและเปนแรงผลักดันที่ทําใหบุคลากรมีความรูสึกรักและผูกพันตอองคกร โดยเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจใน
งานมากยอมทําใหมีความผูกพันตอองคกรมากดวยเชนกัน ซึ่งความพึงพอใจในงานของบุคลากรเกิดจากลักษณะงาน
ของตนเองที่ทําแลวมีคุณคาตอองคกรทําใหรูสึกภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น อีกทั้งความพึงพอใจในหัวหนาหนวยงานมี
การวางแผนงานที่ดี เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันจึงทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรใน
ระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อัญชนา แจมแสงทองและคณะ (2556) ที่พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันตอองคการไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน (r = 0.669, p < 0.001) สอดคลองกับ
การศึกษาของปาริชาติ เยพิทักษและประสพชัย พสุนนท (2557) ที่พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันในองคกรของผูปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ซึ่งมีความสัมพันธกัน
ระดับสูง (r= 0.691) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันต อองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายไดวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพิชัยเมื่อมีอายุมาก
ขึ้นความผูกพันตอองคกรยอมมากขึ้นดวย เนื่องจากบุคลากรที่มีอายุมากมีประสบการณในการทํางานมากกวา จึงมี
ความชํานาญในงานของตนเอง ไมอยากยายสถานที่ทํางาน อีกทั้งยังมีความผูกพันตอเพื่อนรวมงาน มีสวนรวมใน
การบริห ารทํ า ให เกิ ด ความรูสึ กว า ตนเองสํ า คัญ กั บ องค กร จึ ง ทํ า ใหมี ความผู กพั น และตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านที่
โรงพยาบาลพิชัยตลอดไป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจุติรัตน ถาวโรและภาสชนก พิชญเวทยวงศา (2551) ที่
พบวา อายุมีความสัมพันธเชิงบวกกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลอง
กับการศึกษาของกานตพิชชา บุญทอง (2557) ที่พบวาอายุมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05(p-value =0.033)
รายไดตอเดือน มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายไดวา บุคลากรที่มีรายไดตอเดือนสูงจะมีความมั่นคงใน
หนาที่การงานสูง ทําใหไมคิดโยกยายหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน ในทางตรงกันขามหากบุคลากรที่มีรายไดตอเดือน
ต่ําก็จะคิดหาโอกาสโยกยายหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานอยูตลอดเวลา ทําใหบุคลากรนั้นไมมีความผูกพันตอองคกร
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดารณี เทียมเพ็ชร (2556) ที่พบวา เงินเดือน คาตอบแทน ที่ตางกันทําใหมีความ
ผูกพันตอองคกรแตกตางกัน
ระยะเวลาการปฏิบัติง าน (r=0.177) มีความสัมพันธ เชิงบวกกับความผูกพัน ตอองคกรของบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายไดวาระยะเวลาที่ทํางานใน
องคกรที่ยาวนานมากขึ้นทําใหรูสึก วาตนเองมีความสําคัญตอองคกร ความรูสึกวาองคกรเปนที่พึ่งพิงได มีความ
คาดหวังที่ไดรับการตอบสนองจากองคกร มีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนรวมงาน มีความรูสึกที่รักและผูกพันตอองคกรที่มาก
ยิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของเนาวรัตน เจริญสุข (2554) ที่พบวา ระยะเวลาที่ ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรโดยรวมและดานจิตใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของอรวรรณ
เครือแปน (2555) ที่พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมของ
พยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตํา แหนง งาน มีค วามสั มพั นธ กับ ความผู กพั นต อองค กรของบุ คลากรที่ป ฏิบั ติง านในโรงพยาบาลพิ ชั ย
(p-value < 0.05) สามารถอธิบายไดวา บุคลากรที่มีตําแหนงงาน หนาที่ความรับผิดชอบ แผนกงาน และกลุม
วิชาชีพที่ไมเหมือนกัน จะมีทักษะความชํานาญ ลักษณะงานและความสําคัญของงานไมเหมือนกันดวย โดยบุคลากร
ที่อยูในกลุมวิชาชีพเดียวกันจะมีระดับความผูกพันตอองคกรใกลเคียงกันอาจเปนเพราะกลุมวิชาชีพมีโอกาสในการ
ทํางานที่ตรงกับที่ตนเองเรียนมาและบุคลากรบางสวนมีโอกาสในการเลือกงานนอย ทําใหตําแหนงหนาที่ในการ
รับผิดชอบงานอาจไมตรงกับสายที่เรียนมาจึงคิดที่จะเปลี่ยนงาน ทําใหมีความผูกพันตอองคกรนอย ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ นิรัชพร กรุณกรุดและบรรพต กิติสุนทร (2554) ที่พบวา ปจจัยดานกลุมวิชาชีพหรือลักษณะงานมีผล
ตอความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของกัญปวีร สุชัยพีรวัสและ
มาริสาไกรฤกษ (2555 ที่พบวาพยาบาลวิชาชีพที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ควรมีนโยบายและรณรงคเรื่องการสรางความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากร ดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร เนื่องจากผลการศึกษา
พบวา ความผูกพันตอองคกรดานความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมของโรงพยาบาล
พิชัย อยูในระดับที่นอยกวาความผูกพันตอองคกรดานอื่น โดยมีผูรับผิดชอบและมีแผนงานประจําปอยางชัดเจน
ผูบริหารควรเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรับรูนโยบาย มีแนวทางและเปาหมาย
รวมกันและสนับสนุนใหบุคลากรมีกิจกรรมในเรื่องคานิยมขององคกรรวมกัน อยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการปลูกผัง
คานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหแกบุคลากร เนนกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนรวมคิดรวมทําที่ตรงตามการนําไปใชกับ
การทํางานจริง เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหรักและผูกพันตอองคกร เสริมสรางความผูกพันและความรูสึกที่ดีตอ
โรงพยาบาลพิชัย
ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใช
1. โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ควรปรับปรุงบรรยากาศองคกร ในเรื่องของมลภาวะที่เปนพิษใน
โรงพยาบาล โดยทีมงานอาชีวอนามัย ควรทําการสํารวจสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาล เชน เรื่องการจัดการขยะ
ความสะอาดของพื้ น ที่ ป ฏิบั ติ ง านเมื่ อ พบป ญ หาต องเสนอผู บ ริหารและเสนอแนวทางการแกไ ขที่ ชั ด เจน เพื่ อ
เสริมสรางบรรยากาศภายในโรงพยาบาลใหดีมากขึ้น ทําใหบุคลากรตั้งใจที่จะทํางานใหบริการผูปวยอยางเต็มที่ และ
เกิดความรักความผูกพันตอโรงพยาบาลพิชัยมากยิ่งขึ้น สวนบรรยากาศองคกรในเรื่องของการระบุหนาที่ควา ม
รับผิดชอบอยางชัดเจนที่ดีอยูแลวควรทําอยางตอเนื่อง
2. โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ควรสงเสริมความพึงพอใจในงานของบุคลากร ในเรื่องรายไดที่ไดรับ
เพราะรายไดมีสวนในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน เนื่องจากรายไดเปนปจจัยที่สาํ คัญแกการดํารงชีพและยัง
เปนสิ่งที่สรางแรงจูงใจในการทํางานอีกดวย ทั้งนี้อาจทําการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากรที่มีความจําเปน
และเดือดรอน หรืออาจจัดตั้ งชมรมอาชีพ เสริม นอกเวลาราชการใหบุ คลากรในโรงพยาบาล ทั้ง นี้เพื่ อเป นการ
เสริมสรางความรักและความผูกพันตอโรงพยาบาลพิชัยอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณดวยการเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก
มากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรทั้ง 3 ดาน บรรยากาศองคกรและความพึงพอใจใน
งาน เพื่อใหเกิดการสงเสริมและพัฒนาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงพยาบาลพิชัยอยางตอเนื่อง
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2. ควรมีการศึกษาตอยอดเรื่องความผูกพันตอองคกรในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาขององคกร พรอมกับนําบทเรียนของกระบวนการแกปญหามาเปนองคความรู ในการทําใหบุคลากรมี
ความผูกพันตอองคกรอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.)ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยาง พาราตําบลโพธิ์หมากแข ง อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ กลุมตัวอยางคืออาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบานตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 235 คน เก็บขอมูลโดยใช คือแบบสอบถามระหวางวันที่ 25 มิถุนายน-23 กรกฎาคมพ.ศ.
2560 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหไคสแควรและสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูเรื่องสารเคมี
อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 64.7ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 55.3 บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 54.0 ปจจัยสวนบุคคลดานรายได มีความสัมพันธกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
การสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value <0.05)
ผลการศึกษาครั้งนี้เสนอแนะใหหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ควรจัดอบรมให อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานปละ 2 ครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนความรู แรงสนับสนุนทางสังคมและบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราใหสูงขึ้น
คําสําคัญ : บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน, ความรูเรื่องสารเคมี, แรงสนับสนุนทางสังคม
Abstract
This cross–sectional survey study had an objective to study the role of village health
volunteers (VHVs) in promotion to reduce use of chemicals in rubber of Pho Mak Khaeng
Sub-District, Bueng Khong Long District, Bueng Kan Province. The samples of this study
comprised totally the village health volunteers in 235 people in Pho Mak Khaeng SubDistrict, Bueng Khong Long District, Bueng Kan province, These samples were selected by
using simple random sampling method. The instrument used for data collection was
questionnaires during the 20th June–23th July 2517. The data were then analyzed by using
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Chi-square analysis, and Pearson's
Product Moment Correlation Coefficient Statistics. The results of the showed that village
health volunteers had knowledge about chemicals at a high level accounted for 64.7% of
social support was high level accounted for 55.3% of the volunteer village health to reduce
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the use of chemicals in the rubber at a moderate level accounted for 54.0% of personal
factors, Income has relation to the role of village health volunteers to promote the reduction
of chemicals in the rubber plantation Statistically significant (P-value <0.05)
The results of this study. Suggest that responsible agencies in the area. Training
should be provided to village health volunteers 2 times a years. To modify knowledge,
Social support and the role of village health volunteers in promoting Reduce use of
chemicals in make rubber plantations.
Keyword : Role of village health volunteers, Chemical knowledge, Social support.

บทนํา
กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ขึ้นในป พ.ศ.2520
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพกันเองดวยวิธีที่งายและชวยบรรเทาภาวะขาดแคลนบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขในชนบท รวมถึงแกไขปญหาการรักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพที่ไมถูกตองของประชาชน
(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมอนามัย ,2550)
จังหวัดบึงกาฬมี อสม. จํานวน 800 คน ซึ่งมีบทบาทหนาตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดไว ไดแก การสงเสริมสุขภาพประชาชน เฝาระวังและปองกันโรค ชวยเหลือและรักษาพยาบาล
ขั้นตน รวมถึงฟนฟูสภาพและจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมูบาน ซึ่ง มีบทบาทที่แตกตางจาก อสม.
ในพื้นที่อื่น ๆ คือบทบาทในการสงเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อปองกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ กลาวคือใน
พื้นที่จังหวัดบึงกาฬมีการปลูกยางพาราที่เปนพืชเศรษฐกิจ โดยพบวามีการปลูกยางพารามากเปนอันดับหนึ่งของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 2,691,089 ไร แบงเปนพื้นที่เกษตรกรรมจํานวน 1,666,023ไร คิดเปน
รอยละ 53 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเปนพื้นที่ปลูกยางพาราจํานวน 733,136 ไร ซึ่งตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 16 หมูบาน มีพื้นที่ทั้งหมด 66,870 ไร แบงเปนพื้นที่ทําการเกษตร
จํานวน 33,118.84 ไร โดยพบวามีการเพาะปลูกของยางพารามากกวาพืชชนิดอื่น ถึง 18,464.51 ไร (สํานักงาน
เกษตรอําเภอบึงโขงหลง,2559) ซึ่งการเพาะปลูกยางพารามีการใชสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตเลยก็วาได ดวยเหตุ
นี้จึงเกิดการใชสารเคมีจํานวนมาก ผลที่ตามมาคือปญหาสารเคมี ที่สงผลตอสุขภาพของเกษตรกร และผูที่อาศัยใน
พื้นที่ ตลอดจนระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทําให อสม.ในพื้นที่ตองทําหนาที่ในการการสงเสริมสุขภาพประชาชน
เพิ่มขึ้น เพื่อปองกันอันตรายจากการไดรับสารเคมีในการทําสวนยางพารา กลาวคือ เปนการทําหนาที่ในการสงเสริม
การลดการใชสารเคมี เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจ ตลอดจนสามารถใหสารเคมีไดอยางถูกวิธี เพื่อลดอัตรา
การเกิดอันตรายและปองกันการเจ็บปวยจากการไดรับสารเคมีทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจากการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวของ พบวาเกษตรกรมีแนวคิด วาการทําการเกษตรมีความจําเปนตองใชสารเคมี เนื่องจากการใชสารเคมีให
ผลผลิตดีมีราคาดี โดยเกษตรกรสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มาจากสารเคมีมากกวาสารสกัดจากพืชเพราะเชื่อวามี
ประสิทธิภาพมากกวา สะดวกและออกฤทธิ์นาน ซึ่งเปนผลใหเกิดสารเคมีที่สะสมในรางกายโดยเกษตรที่มีความเสี่ยง
นั้นจะไมมีอาการใหเห็นเดนชัด จึงทําใหเกษตรกรกลุมเสี่ยงขาดการตระหนักคิดและไมใหความสําคัญ (ศักดา ศรี
นิเวศน,2546) เมื่อป พ.ศ.2553-2556 สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ไดสํารวจขอมูลผูปวย
นอกพบวามีอัตราการปวยที่สูงทุกปและพบวา กลุมอาชีพที่พบผูปวยสูงสุด คือ กลุมอาชีพเกษตรกร รอยละ 37.07
รองลงมาคือกลุมอาชีพรับจาง 28.88 จากขอมูลดังกลาวหากปลอยไวเชนนี้อาจกอใหเกิดปญหาใหญและยากที่จะ
แกไขได ดังนั้น เพื่ อปองกันการเกิดปญหาลุกลาม บานปลายและสงผลกระทบการสาธารณสุขในอนาคต ทุกภาค
สวนตองรวมมือกันอยางจริงจังรวมถึงประชาชนในพื้นที่ตองมีสวนรวมดวยจึงจะประสบผลสําเสร็จ และในการ
ดําเนินการดังกลาว เพื่อใหการแกไขปญหาไดตรงจุดจึงจําเปนตองให อสม.ซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการ
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ดังกลาว เพราะเปนผูที่ชาวบานไววางใจ เชื่อใจ เปนผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ จึงรูและสามารถเขาถึงปญหารวมถึงบริบท
ของพื้นที่นั้นๆดวย และดวยบทบาทหนาที่ โดยอาศัยบทบาทหนาที่หลักของ อสม.ในการใหบริการแบบผสมผสาน 4
ดาน คือ การสงเสริมสุขภาพ การรักษา การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ ซึ่งบทบาทดานการสงเสริมสุขภาพของ
อสม.จึงมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนเปนอยางมาก
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวน
ยางพาราตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จัง หวัดบึงกาฬ เนื่องจากการทําหนาที่ตามบทบาทการสงเสริม
สุขภาพในการลดการใชสารเคมียังทําไดไมดีเทาที่ควร และหากทราบปญหาที่แทจริงของบทบาทของ อสม.ในการ
ส ง เสริม การลดการใช ส ารเคมี ในการทํ า สวนยางพารา จะสามารถนํ า มาเป น แนวทางในการพั ฒ นาด า นการ
บริหารงานดานสาธารณสุข และเปนแนวทางในการใชประกอบการวางแผนบริหารจัดการ พรอมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานการของ อสม.ใหสอดคลองปญหาของชุมชนในพื้นที่อยางแทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา ตําบลโพธิ์หมากแขง
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัย ในครั้ง นี้เปนการศึกษาบทบาทของ อสม.ในการส งเสริมการลดการใช สารเคมีในการทํา สวน
ยางพาราตํ า บลโพธิ์ หมากแข ง อํ า เภอบึ งโขงหลง จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ผู วิ จั ย ได ป ระยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด จากกระทรวง
สาธารณสุขในการบริการแบบผสมผสาน 4 ดาน ซึ่งเลือกใช ดานการสงเสริมสุขภาพ โดยมีตัวแปรอิสระไดแก
1. ป จ จัย ส วนบุ คคล ได แก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา รายได อาชีพ ระยะเวลาที่ ดํ ารงตํา แหน ง อสม.(อสม.)
2. ความรูเรื่องสารเคมีไดประยุกตใชแนวความคิดของบลูม (Bloom,1976) และ 3. แรงสนับ สนุนทางสังคมได
ประยุกตใชแนวความคิดของเฮาส (House,1981) และมีตัวแปรตามคือบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการ
ใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือ อสม.ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอ
บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 235 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบงายโดยใชสูตรในการคํานวณของDaniel
(2010) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามการระหวางวันที่ 25 มิถุนายน-23 กรกฎาคม 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวนี้มาสรางเปนแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปจํานวน 7 ขอ สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเรื่องสารเคมีจํานวน 15 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจํานวน 15 ขอ สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของ
อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราจํานวน 20 ขอ แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลว หาคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํา นวน 30 คน แล ว หาคาความเที่ย ง (Reliability) ด ว ยวิ ธีการหาคา สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach's Alpha Coefficient) โดยความรูเรื่องสารเคมีมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.810 แรงสนับสนุนทางสังคม
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.830 บทบาท อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา มีคา
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ความเชื่อมั่นเทากับ 0.835 จากนั้น ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและไคสแควร
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัย เวสเทิรน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542658 เอกสารรับรองเลขที่
WTU 2560-0043

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา พบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 69.4 มีอายุอยูระหวาง
41-50 ป รอยละ 37.0 อายุเฉลี่ยเทากับ 51.92 ป อายุต่ําสุด 25 ป และอายุมากที่สุด 76 ป มีสถานภาพสมรส
รอยละ 98.7 ระดับการศึกษาประถมศึกษารอยละ 59.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 80.9 มีรายไดเฉลี่ย
เทากับ 6,718.72 บาทตอเดือน สวนใหญรายไดตอเดือน 5,001-7,000 บาท รอยละ 35.3 ระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนง อสม. 11-20 ป รอยละ 34.5 เฉลี่ย 16.66 ป ดํารงตําแหนง อสม.ต่ําสุด 1 ป และดํารงตําแหนง อสม.
สูงสุด 38 ป
2. ความรูเรื่องสารเคมี พบวา อสม. มีความรูเรื่องสารเคมีอยูในระดับมากรอยละ 64.7 รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลางรอยละ 31.0 และระดับนอยรอยละ 4.3
3. แรงสนับสนุนทางสังคม พบวา อสม.มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากรอยละ 55.3 รองลงมาคือ
ระดับปานกลางรอยละ 41.7 และระดับนอยรอยละ 3.0
4. บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราอยูในระดับปานกลางรอย
ละ 54.0 รองลงมาคือระดับมากรอยละ 34.5 และระดับนอยรอยละ 11.5
5. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการ
ทําสวนยางพารา พิจารณาความสัมพัน ธดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและไคสแควร พบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานรายได(r=0.168) มีความสัมพันธกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทํา
สวนยางพารา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) แตปจจัยสวนบุคคลดานอื่น ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง อสม. ไมมีความสัมพันธกับบทบาทของ อสม.ในการ
สงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา(p-value >0.05) (ดังตารางที่ 1 และ 2)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ กับ
บทบาทของ อสม.ในการส ง เสริม การลดการใช สารเคมี ใ นการทํ า สวนยางพาราวิ เ คราะห ด ว ย
ไคสแควร (n=235)
บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวน
p-value
ยางพารา
ตัวแปร
มาก
ปานกลาง
นอย
เพศ
ชาย
22(30.6)
43(59.7)
7(9.7)
0.506
หญิง
59(36.2)
84(51.5)
20(12.3)
สถานภาพสมรส
สมรส
80(34.5)
126(54.3)
26(11.2)
0.471
หยาราง/หมาย
1(33.3)
1(33.3)
1(33.3)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
43(30.7)
81(57.9)
16(11.4)
0.309
มัธยมศึกษาขึ้นไป
38(40.0)
46(48.4)
11(11.6)
อาชีพ
เกษตรกรรม
67(35.4)
103(54.1)
20(10.5)
คาขาย
6(20.0)
18(60.0)
6(20.0)
0.165
รับจาง
8(53.3)
6(40.0)
1(6.7)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
อสม.กับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา วิเคราะห
ดวยสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน (n=235)
บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมี
ในการทําสวนยางพารา
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
p-value
อายุ
0.016
0.803
รายได
0.168
0.010*
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง อสม.
-0.057
0.384
*คา p-value<0.05
6. ความสัมพันธระหวางความรูเรื่องสารเคมีกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีใน
การทําสวนยางพารา เมื่อวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวาความรู เรื่อง
สารเคมี(r=0.414) มีความสัมพันธเชิงบวกกับบทบาทของอสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวน
ยางพาราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางความรูเรื่องสารเคมีกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมี
ในการทําสวนยางพาราวิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(n=235)
บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)
p-value
ความรูเรื่องสารเคมี
0.414
0.001*
* P-value <0.05
7. ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมี
ในการทํ าสวนยางพารา เมื่อวิเคราะหความสัมพัน ธโดยใชสถิติสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธของเพีย รสัน พบวาแรง
สนับสนุนทางสังคม(r=-0.665) มีความสัมพันธเชิงลบกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีใน
การทําสวนยางพาราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับ บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใช
สารเคมีในการทําสวนยางพารา วิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (n=235)
บทบาทของ อสม. ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r)
p-value
แรงสนับสนุนทางสังคม
-0.665
0.001*
* p-value < 0.05

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา
ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอ
บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พบวา กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท อสม.ในดานการสงเสริมการลดใช
สารเคมี อยูในปานกลาง คิดเปนรอยละ 54 สามารถอธิบายไดวา เนื่องจาก อสม.ยังขาดการสนับสนุนจากเจาหนาที่
สาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวข องและขาดความรวมมือของคนในชุมชน จึงสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ในการ
สงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราไมเปนไปอยางที่ควร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศุกฤดี
ดวงตุย (2551) พบวาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทําเองในการสงเสริมสุขภาพชุมชนมีการปฏิบัติง านอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ อภิสิทธิ์ บุญเกิด (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอบทบาทหนาที่ของ อสม.ใน
ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในดานการสงเสริมสุขภาพอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ เตือนใจ ปาประโคน(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรง
สนับสนุนทางสังคมกับบทบาท อสม.ในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย พบวา
บทบาท อสม.ในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับ วัชรา ไทยราชา
(2556) พบวา การปฏิบัติหนาที่งานตามบทบาท อสม.ในกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ เปนงานที่ปฏิบัติมากที่สุด
สวนปจจัยสวนบุคคล พบวา รายได มีความสัมพันธ กับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใช
สารเคมีในการทําสวนยางพารา ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สถิติ (p-value <0.05) สามารถอธิบายไดวา บทบาทของ อสม.ขึ้นอยูกับรายไดตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 กลาวคือ อสม.ในตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ทุกกลุมรายได แมจะมีรายได
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นอยแตก็มีความภูมิใจ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของอสม.ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว
ไมไดม องรายไดเปนเรื่องสําคัญ จึง ทํางานในพื้น ที่อยา งจริงจั งเพื่อประโยชนของประชาชน ดังนั้น รายไดจึง มี
ความสัมพันธบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา ซึ่งไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ วัชรา ไทยราชา (2556) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาท อสม.ในเขตเทศบาลตําบลกะเปอร
จังหวัดระนอง พบวารายไดไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาท อสม.
ความรูเรื่องสารเคมี มีความสัมพันธเชิงบวกกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชส ารเคมีใน
การทํ า สวนยางพารา ตํ า บลโพธิ์ ห มากแข ง อํ า เภอบึ ง โขงหลง จั ง หวั ด บึ ง กาฬ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p-value<0.05) สามารถอธิบายไดวา อสม.ทุกคน มีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพอยูแลว และบทบาทหนาที่ อส
ม.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดไว กลาวคือ เมื่อไดรับเลือกใหเปน อสม.ทุกคน
จะตองผานการฝกอบรม อสม.ใหมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกํา หนดดังนี้ หลักสูตรการใหความรูทางทฤษฎีและ
การฝกปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผล วา อสม.ใหมทุกคนมีความรูและความสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ที่
กําหนดไวอยางมีคุณภาพ โดยจังหวัดสามารถปรับปรุงเนือ้ หาหลักสูตรไดตามความเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาอาจแตกตาง
กันไปตามสภาพปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งปญหาของตําบลโพธิ์หมากแขงรวมถึงจังหวัดบึงกาฬที่เปนพื้นที่ ที่มี
การเพาะปลูกยางพารามากที่สุด ปญหาที่ตามมาคือปญหาผลกระทบจากการใชสารเคมีแตจากการศึกษาบุคลากรที่
มีบทบาทในการแกไขปญหาดังกลาวพบวามีความรูเรื่องสารเคมีอยูในระดับมากและมี ความสัมพันธเชิงบวกกับ
บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา ซึ่งหมายถึง อสม.ในพื้นที่ ที่มีความ
เสียสละและมีความตั้งใจในการทํางาน มีความพรอมในการปฏัติงานเปนอยางดี หากมีการสนับสนุนจากเจาหนาที่
และจากหน ว ยงานที่เกี่ย วของในการฝ กอบรมใหความรูหรือกิจกรรมอื่น ใดที่ ทํ าใหเกิด ความมั่ น ใจรวมถึง การ
สนับสนุนวัส ดุอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ในการใหสุขศึกษา รวมถึงโอกาสในการฝกฝนและนําเสนอจะทําให
บทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพิมพลดา ภิรมยจิตร(2557)ไดศึกษา
เรื่องความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานนาเหลา อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
พบวาเกษตรกรสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี และการปฏิบัติถูกตองมากที่สุด
คืออานฉลากที่ติดมากับภาชนะที่บรรจุใหเขาใจเสียกอน เชน วิธีใช ปริมาณ วิธีปองกันอันตราย และวิธีแกพิษ
พฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่ปฏิบัติถูกตองมากที่สุด คือขณะฝนตกใหหยุดฉีดพนสารเคมี พฤติกรรม
หลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ปฏิบัติถูกตองมากที่สุด คือเมื่อมีสิ่งอุดตันอุปกรณฉีดพน ไมใหใชปากเปา
สวนแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอบทบาทของ อสม.ในการลดการใชสารเคมีในการทํา
สวนยางพาราเขตตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
สามารถอธิบายไดวา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่กําหนดบทบาทของ อสม.ในการลดการใช
สารเคมีในการทําสวนยางพาราซึ่ง พบวา อสม.ไดรับการสนับสนุนทางดานสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุขดาน
ความรูเรื่องการใชสารเคมี เรื่องความรวมมือของคนในชุมชน ซึ่งแสดงวา อสม.ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ ยังขาดการสนับสนุนเรื่องความรูเรื่องสารเคมีการจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหความรู การ
สนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณในการใหความรูแกประชาชน รวมถึงการเปดโอกาสใหพูดหรือนําเสนอแนวคิด หรือ
ความรูที่ มีการใหสุ ขศึกษาแกป ระชาชนหรือเกษตรในพื้น ที่เพื่อฝ กความมั่นใจ ความชํ านาญ ซึ่งการสนับ สนุ น
ดังกลาวจะทําให อสม.มีความมั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อขาดการสนับสนุนดังกลาวแลว
จึงทําใหการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราเปนไปอยางไมดีเทาที่ควร รวมถึงขาดการรวมมือ
จากประชาชน ซึ่งสาเหตุจากการขาดความรู ขาดการสนับสนุนในดานตาง ๆ จึงทําใหการสงเสริมและการประชา
ประชาสัมพันธในการลดการใชสารเคมีทําไดนอย จึงทําใหคนในชุมชนขาดความรูความเขาใจในผลกระทบจากการ
ใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราและสงผลใหประชาชนไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวและไปใหสําคัญกับ
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ผลผลิตและผลกําไรมากกวา และเมื่อ การศึกษาพบวา อสม.ฯ มีแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัวเปน
อยางดี แสดงวา อสม.มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีใน
การทําสวนยางพารา ซึ่งหากไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของจะทําใหการสงเสริมการลดการใชสารเคมี
ในการทําสวนยางพาราของ อสม.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเตือนใจ ปาประโคน
(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับบทบาทของ อสม.ในการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย แรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสอดคลองกับ
การศึกษาของ อภิสิทธิ์ บุญเกิด (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอบทบาทหนาที่ของ อสม.ในตําบลบานสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ดานการสนับสนุนดานการปฏิบัติงานของ อสม.ในภาพรวม อยูในเกณฑระดับปาน
กลาง ดานการนิเทศงานของเจาหนาที่สาธารณสุขมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขอยูใน
ระดับปานกลาง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํานโยบายเนนบทบาทของ อสม.ในการ
สงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา
2. จัดทําแผนงานหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม และ
อบรมใหความรูเรื่องสารเคมีแก อสม. เชน แผนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลและขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลและเทศบัญญัติ
3. ภาคี เ ครื อ ข า ยสุ ภ าพและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก โรงพยาบาลชุ ม ชน สาธารณสุ ข อํ า เภอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
สํานักงานเกษตร สํานักงานสิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อ ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา
และกําหนดนโยบายที่ทาํ ใหเกิดการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยไปประยุกตใช
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดกิจกรรมในดานการสงเสริมความรูแก อส
ม. โดยเนนเรื่องความรูเรื่องการใชสารเคมี เพื่อให อสม.สามารถนําเอาความรูที่ไดไปแนะนําใหเกษตรกรใชสารเคมี
อยางถูกตองเหมาะสม สามารถลดการใชสารเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล ควรจัดประชุมโดยการเชิญภาคี
เครือขายสุภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ
ตําบล รวมถึง สํา นักงานเกษตร สํา นักงานสิ่ งแวดลอม เปนตน เพื่อ ประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาหาแนว
ทางการแกไขปญหาการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสํานักงาน
เกษตร สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัด เพื่อสรางแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดี เชน การจัดอบรม หรือกิจกรรมใหความรู
และสนับสนุนเอกสารแผนพับ วัสดุอุปกรณในการใชความรู แก อสม. เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามทบาทของ
อสม.ในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราได
3. โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดกิจกรรมเสริมสราง
แรงสนับสนุนทางสังคมของ อสม. เพื่อใหการสนับสนุนดานความรูเพิ่มเติม เชน จัดอบรมใหความรูเรื่ องอาการ
อาการแสดงเมื่อไดรับสารเมี รวมถึงผลกระทบตอสุขภาพในดานตาง และการปฐมพยาบาลเบื้องตนในกรณีที่พบ
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ผูบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากสารเคมี เปนตน เพื่อให อสม.มีความรูความเขาใจ สามารถปฏิติตนไดถูกตองรวมถึงสามารถ
แนะนําเกษตรกร ประชาชนในหมูบาน ใหเกิดความตระหนักถึงผลเสียของการใชสารเคมี
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการ
ดานบทบาทของ อสม. โดยการจัดอบรมใหความรู หรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหแก อสม.เชน โครงการอบรมให
ความรู หรือการใหความรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม อสม.ประจําเดือน เปนตน เพื่อให อสม.สามารถ
ทําหนาที่ตามบทบาทในการสงเสริมการลดการใชสารเคมีในสวนยางพาราอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะความรูเรื่องสารเคมี แรงสนับสนุนทางสังคม ตอบทบาทของ อสม.ในการ
สงเสริมการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา เทานั้นยังไมครอบคลุมถึงปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการลดการ
ใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา รวมถึงประชาชนซึ่งเปนผูปฏิบัติโดยตรงในการใชสารเคมีในการทําสวนยางพารา
ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปจึงมีขอเสนอแนะนําดังนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อสม. ในการสงเสริมการลดการ
ใชสารเคมีการในการทําสวนยางพาราเพื่อประเมินความตองการ และหาแนวทางการสงเสริมขวัญและกําลังใจแก
อสม. ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาเชิงทดลอง (Experimental research) เพื่อคนหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลขอเกี่ยวกับ
บทบาทของ อสม. ในการสงเสริมการลดใชสารเคมีการในการทําสวนยางพารา
3. ควรศึกษากับกลุมตัวอยางอื่น ๆ เชน เกษตรกร ซึ่งเปนผูปฏิบัติหรือใชสารเคมีโดยตรง เพื่อจะไดเปน
ประโยชนในการวางแผนการลดการใชสารเคมีในการทําสวนยางพาราตอไป
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ปจจัยทีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
FACTORS RELATED TO THE PERFORMANCE OF LOCAL HEALTH
INSURANCE FUNDS OF MUANG YALA DISTRICT YALA PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ฮิลมี กือจิ
สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ กับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา กลุมตัวอยาง
คือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จํานวนทั้งหมด
168คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามระหวางวันที่ 12 พฤษภาคมถึง 25 พฤษภาคม 2560วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห ไคสแควรและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึกษา พบวาคณะกรรมการกองทุนฯ สวนใหญ มีดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ระดับมากคิดเปนรอยละ 88.7 รองลงมาคือระดับนอยคิดเปนรอยละ 5.4 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ
5.4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ไดแกสถานภาพสมรส ตําแหนง ระดับ
การศึกษา ทัศนคติตอการดําเนินงานกองทุนฯและแรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนฯ
ผลการศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให คณะกรรมการกองทุน ฯมี การสงเสริมใหศักยภาพการดํา เนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมากขึ้น โดยการพัฒนากระบวนการดําเนินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
คําสําคัญ : คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ทัศนคติตอการดําเนินงานกองทุนฯ
แรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนฯ
Abstract
This research is a cross-sectional cross-sectional survey to study the factors that are
related to the performance of the local health Insurance fund of Muang Yala district, Yala
province. Locality or area of Yala district, Yala province, totally 168 personel. Data were
collected by questionnaire between May 12 and May 25, 2017. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square analysis and Pearson's product
moment correlation coefficient.
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The results showed that the majority of the fund committee had health insurance
fund at local level or high level 88.7%, followed by low level at 5.4% and medium level at
5.4%. Relationship with the operation of local health insurance fund committee or Yala
district, Yala province. The statistical significance (p-value <0.05) was statistically
significant: marital status, education level, attitudes toward fund operation, and motivation
for the fund.
The results of this study suggest that the fund committee would promote the
capacity of the local or regional health insurance fund. By developing local or regional
health insurance funding processes.
Key word(s) : Local Health Insurance Fund Board, Attitude to the operation Health
Insurance Fund, Motivation to the operation Health Insurance Fund

บทนํา
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญกับนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยมีเปาหมาย
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประชาชนทุกคนไดรับสิทธิสามารถเขาถึงบริการดานสาธารณสุข ไดตามสิทธิอัน
พึงมีพึงได สงเสริมใหประชาชนสุขภาพดีและสามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพไดมากขึ้นและเปนการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสําคัญในระบบบริการสาธารณสุขไทยซึ่งไดกอใหเกิดโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (รุงเรือง แสนโกษา ,
2556) ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 284 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ
เพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญโดยเฉพาะการรับภาระหนาที่จัดบริการสาธารณะใหกับชุมชนแทนภาครัฐประกอบ
กับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และไดกําหนดให องคกรปกครองสวนท องถิ่นและ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรวมกันจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ขึ้น โดยมี
คณะกรรมการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น สาธารณสุขและประชาชน รวมกันบริหารกองทุนโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการในดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการ
สงเสริมสุขภาพ ใหกลุมที่ควรไดรับการดูแลอยางใกลชิด เชน กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผู
ประกอบอาชีพที่เสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในเขตพื้นที่ สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ตามชุดสิทธิประโยชนที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด (ปญญารัตน นุรักษ , 2556)
จังหวัดยะลาไดเริ่มดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งแตปงบประมาณ
2549 โดยมีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในพื้นที่อําเภอเมืองยะลามีกองทุนเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 16
กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวนทั้งสิ้น 240 คน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพิจารณา
อนุมัติแผนงาน หรือโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน แตจากสภาพปญหาในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผานมา พบวาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพยังมีทัศนคติที่
ไมถูกตองในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ทองถิ่นหรือพื้นที่ ขาดขวัญและกําลังใจ คาตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ไดรับยังไมเหมาะสมกับงานซึ่งเปนพื้ นที่เสี่ยงจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนใต (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา , 2558)
ดัง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึก ษาเรื่อ งป จ จั ย ที มี ค วามสั มพั น ธ กับ การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น
หลั กประกันสุ ขภาพระดั บ ทองถิ่น หรือพื้ น ที่ อํา เภอเมื องยะลา จั ง หวั ด ยะลา เนื่ องจากคณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพเปนผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ โดย
ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยทีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท
องถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยทีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผูวิจัยไดประยุกตใชหนาที่การดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2557 โดยตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติตอการดําเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ของบลูม และแรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ของเฟร็ดเดอริก เฮอรซเบิรก ตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือคณะกรรมการกองทุนฯ อําเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา จํานวน 168 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 12 ถึง 25 พฤษภาคม 2560
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวมาสรางเปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จํานวน 8 ขอ สวนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติตอการดําเนินงานกองทุนฯ จํานวน 15 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนฯ จํานวน 15 ขอ สวนที่ 4 แบบสอบถามการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนฯ จํานวน 30 ขอ แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาคาเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบ สอบถามที่
ได รั บ การปรั บ ปรุง แก ไ ขไปทดลองใช กั บ ประชากรที่ ไ ม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 30 คน แล ว หาค า ความเที่ ย ง
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทัศนคติ
ตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 แรงจูงใจในการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.92 และการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93 จากนั้นทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สันและไคสแควร
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU 542647 เอกสารรับรอง
เลขที่ WTU 2560-0032
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.8 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ
48.2 กลุมตัวอยางมีอายุสวนใหญอยูในชวง 40-49 ปคิดเปนรอยละ36.3 อายุเฉลี่ยเทากับ 44.3 ป อายุต่ําสุดเทากับ 30
ป และอายุสูงสุดเทากับ 57 ป สถานภาพการสมรสพบวา เปนสถานภาพคูมากที่สุด คิดเปนรอยละ86.3กลุมตัวอยางมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.8 รายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง5,000 –
10,000 บาทคิดเปนรอยละ 46.4โดยมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 23,975.54บาทตอเดือน รายไดนอยที่สุดอยูที่ 5,600 บาท
และรายไดมากที่สุดอยูที่ 56,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูแทนหมูบานคิดเปนรอยละ
46.4 ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯ พบวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯ
10 ป คิดเปนรอยละ 56.0โดยระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯเฉลี่ยเทากับ 3.28 ป ระยะเวลาในการเปน
คณะกรรมการกองทุนฯ นอยที่สุด 1 ป และระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯ มากที่สุด 4 ป
2. ทัศนคติตอการดําเนินงานกองทุนสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 88.7
รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ11.3
3. แรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่สวนใหญอยูในระดับ
มากคิดเปนรอยละ 94.6รองลงมาคือ ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 5.4
4. คณะกรรมการกองทุนฯสวนใหญมีดําเนินงานกองทุนหลักประกั นสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ระดับ
มาก คิดเปนรอยละ88.7รองลงมาคือระดับนอย คิดเปนรอยละ5.4และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ5.4 และเมื่อ
พิจารณารายดานของการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ดานดานการบริหารจัดการกองทุน อยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 92.3 รองลงมาคือระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.2 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 3.6 ดาน
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 91.7 ระดับปานกลางรอยละ 4.2และระดับนอยรอย
ละ 4.2 ดานจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 91.7 ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.4
และระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.0 ดานการบริหารการเงินและบัญชี อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 90.5 ระดับ
ปานกลางรอยละ4.8 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.8 ดานการจัดทําขอมูลและแผน อยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 80.4 ระดับปานกลาง รอยละ 13.1 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.5 ดานการดําเนินการบริการประชาชนอยู

การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ
-ดานการบริหารจัดการกองทุน
-ดานการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ
-ดานจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
-ดานการบริหารการเงินและบัญชี
-ดานการจัดทําขอมูลและแผน
-ดานการดําเนินการบริการประชาชน

ระดับมาก
จํานวน
(รอยละ)
155
(92.3)
154
(91.7)
154
(91.7)
152
(90.5)
135
(80.4)
131
(78.0)

ระดับปานกลาง
จํานวน
(รอยละ)
6
(3.6)
7
(4.2)
4
(2.4)
8
(4.8)
22
(13.1)
28
(16.7)
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ระดับนอย
จํานวน
(รอยละ)
7
(4.2)
7
(4.2)
10
(6.0)
8
(4.8)
11
(6.5)
9
(5.4)



ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและไคสแคว พบวา สถานภาพสมรส ตําแหนง
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ทัศนคติตอการดําเนินงานกองทุนฯ (r = 0.381)
แรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนฯ(r = 0.268) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในขณะที่ เพศ อายุรายได
ตอเดือนและระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (p-value > 0.05) (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ความสั มพั นธ ร ะหว า งป จ จั ย ส วนบุ คคล ได แก เพศ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึก ษา กั บ การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่โดยวิเคราะหดวย
ไคสแควร
การดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุน
p-value
ตัวแปร
มาก
ปานกลาง
นอย
เพศ
ชาย
79
4
4
0.657
(90.8)
(4.6)
(4.6)
หญิง
70
5
6
(86.4)
(6.2)
(7.4)
สถานภาพสมรส
โสดหมาย หยาราง แยกกันอยู
18
1
4
0.044
(78.3)
(4.3)
(17.4)
สมรส
131
8
6
(90.3)
(5.5)
(4.1)
ตําแหนง
0.001*
ตัวแทนจากภาครัฐ
98
3
(97.0)
(3.0)
ตัวแทนภาคประชาชน
51
6
10
(76.1)
(9.0)
(14.9)
ระดับการศึกษา
0.006
ต่ํากวาปริญญาตรี
54
6
8
(79.4)
(8.8)
(11.8)
ปริญญาตรีขึ้นไป
95
2
2
(95.0)
(3.0)
(2.0)
* p – value< 0.05
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ตารางที่ 3 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก อายุ รายได ต อ เดื อ น ระยะเวลาในการเป น
คณะกรรมการกองทุนฯ กับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ วิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (n = 168)
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
p-value
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
0.138
0.074
รายไดตอเดือน
0.080
0.302
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
0.130
0.092
* p – value<0.05

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางเรื่องปจจัยทีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สามารถอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
1. การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ ท องถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ พบว า
คณะกรรมการกองทุนฯสวนใหญมีดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ระดับมากคิดเปน
รอยละ 88.7 รองลงมาคือระดับนอยคิดเปนรอยละ 5.4 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ5.4 สามารถอภิปรายได
วา คณะกรรมการกองทุนฯ มีกระบวนการการดําเนินงานของกองทุน สอดคลองตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ และ
สนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง ยอมสงผลตอการดําเนินงานกองทุน
ใหมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย พานพรหม (2557) ศึกษาปจจัยทีมีความสัมพันธกับ
การดํ า เนิ น งานคณะกรรมการกองทุ น สุ ขภาพตํ า บล อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ศรีส ะเกษ ผลการศึ ก ษาพบว า การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบล พบวา ผลการดําเนินงานในระดับปานกลาง รอยละ 42.7 เมื่อ
วิเคราะหปจจัยทีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของกองทุนสุขภาพตําบล
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน ตําแหนง ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯ การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาจากการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา
2.1. เพศ
เพศไมมีความสัมพันธกับฯ การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ (p-value > 0.05) สามารถอภิปรายไดวา คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ มีสัดสวนระหวางเพศเทาๆกัน ซึ่งทั้งเพศชายและเพศหญิงตางมีบทบาทในการดําเนินงานไม
แตกตางกัน เนื่องจากการดําเนิน งานและบริหารจัดการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ เปนลักษณะงานที่เพศ หญิงหรือชายก็สามารถทํางานไดปจจุบันเพศชาย เพศหญิง มีความสามารถ ทักษะใน
การทํางานทางสังคมที่ใกลเคียงกัน มากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของสุนีย พัฒราช (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชุมพรผลการวิจัยพบวา
เพศไมมีความสัมพันธกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชุมพร
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2.2 อายุ
อายุ ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) สามารถอภิรายไดวา ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนสวน
ใหญ มีอายุอยูระหวาง 40-49 ป ซึ่งคอนขางมีประสบการณใน การทํางาน สามารถนําเอาประสบการณดานตางๆ
มาประยุกตใชในการทํา งานกองทุน ฯไดเปน อย างดีและคณะกรรมการฯ มี ชวงอายุ ที่ใกล เคียงกัน ทํ าใหมี การ
ดํ า เนิ น งานที่ ไ ม แตกต า งกัน สอดคล อ งกับ งานวิ จั ย ของ อนุ รักษ นึ ก ไม ลื ม (2557) ได ศึกษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จังหวัดนาน ผล
การศึกษาพบวา อายุ ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value > 0.05)
2.3 สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ (p-value > 0.05) สามารถอภิปรายไดวา คณะกรรมการที่มีสถานภาพโสด หมาย หยาราง มีความสนใจ
และเสียสละในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นนอย อาจมีปจจัยอื่นที่เขามาเกี่ยวของทําให
การดําเนินงานกองทุนต่ํากวากลุมสถานภาพสมรส สอดคลองกับงานวิจัย สุนียพัฒราช (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัย
พบวา สถานสภาพมีความสัมพันธกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัด
ชุมพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ (p-value > 0.05) สามารถอภิปรายไดวา สวนใหญคณะกรรมการกองทุนฯมีระดับ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จะมีทักษะดานการรับรู ความเขาใจ กลาคิด กลาตัดสินใจ และแสดงออกในการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา สอดคลองกับงานวิจัยของ อาภาพร พาหะ
นิชย (2556) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ในเทศบาลนคร
ขอนแก น ผลการศึ ก ษา พบว า ระดั บ การศึ ก ษามี ผ ลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการกองทุ น ในเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธและซักซอมความเขาใจในกฎระเบียบ ขอบังคับ และขั้นตอนการดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ
2.5 รายไดตอเดือน
รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (p-value > 0.05) สามารถอธิบายไดวา คณะกรรมการกองทุนฯ คือผูไดรับการคัดเลือกเปน
ตัวแทนจากภาคสวนตางซึ่งมีจิตสาธารณะในการดําเนินงานตางๆอยูแลวสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนียพัฒราช
(2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
จังหวัดชุมพรผลการวิจัยพบวา รายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (p-value > 0.05)
2.6 ตําแหนงในกองทุนฯ
ตําแหนง มีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอภิปรายไดวา คณะกรรมการกองทุน
หลกัประกันสุขภาพ สวนใหญมาจาก การคัดเลือกจากผูมีความรูความสามารถ มีการทํางานในชุมชนที่คอนขางดี
เมื่อดํารงตําแหนงในกองทุนแลวยอมสงผลตอความคิดตางกันในการดําเนินงานกองทุนดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ อาภาพร พาหะนิชย (2556) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
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หรือพื้นที่ในเทศบาลนครขอนแกน ผลการศึกษา ตําแหนงในกองทุนฯ มีความสัมพันธกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (p-value < 0.05)
2.7 ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯ
ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯ ไมมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.05) สามารถอภิปรายไดวา
สํานักงานหลักประกัน สุขภาพแหงชาติไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ ชัดเจน จึงทําใหคณะกรรมการทั้งใหม
และเกาสามารถ ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ไดมากขึ้น ไมวา
จะมีระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการกองทุนฯ มากี่ป ก็สามารถที่จะดําเนินงานกองทุนฯไปในทิศทางเดียวกันได
สอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา ไททอง (2554) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการ
บริหารส วนตํ าบลแพงใหญ อําเภอเหล าเสื อโกก จั งหวัดอุบลราชธานี ผลการศึ กษาพบวา ระยะเวลาในการเป น
คณะกรรมการกองทุนฯ ไมมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value >0.05)
3. ความสัมพันธ ระหวางทัศนคติตอการดํา เนินงานกองทุ นฯกับการดํา เนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พบวา ทัศนคติตอการดําเนินงานกองทุนฯ(r = 0.381) มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สามารถอภิปรายไดวา นโยบาย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ใหคณะกรรมการมีบทบาทในการบริหารกองทุนฯ ตามปญหา ความต องการและเปนประโยชนของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงไดรับการยอมรับและมี ทัศนคติที่ดีเกิดขึ้นในระดับสูง (รอยละ 88.7) ทําใหคณะกรรมการ
กองทุนฯปฏิบัติงานของตนเองไดอยางเต็มที่เต็มความสามารถตอการดําเนินงานกองทุนฯสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทัศนียพานพรหม (2557) ศึกษาปจจัยทีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบลอําเภอ
เมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบวาเมื่ อวิเคราะหปจจั ยทีมีความสัมพัน ธกับการดําเนิน งานของกองทุ น
สุขภาพตํา บล พบว า ทั ศนคติ ต อการดํ า เนิ นงานกองทุ นฯของคณะกรรมการกองทุ นฯ มีความสัม พั นธ กับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนฯกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่พบวาแรงจูงใจในการดําเนินงานกองทุนฯ(r = 0.268) มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (p-value <
0.05) สามารถอภิปรายไดวา เมื่อคณะกรรมการกองทุนฯ มีแรงจูงใจในการดําเนินงานที่ดียอมทําใหความพึงพอใจ
ตองานที่ตนเองไดรับมอบหมายมีความมุงมั่นที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จลุลว งตามวัตถุประสงค สงผลใหเกิดการ
ดําเนินงานกองทุนฯที่ดีดวยชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุรักษนึกไมลืม (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดนานผล
การศึกษาพบวาปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดนาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.322, p-value <0.001)

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาปจจัยทีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สํานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ในอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในดานการบริหารบุคคลโดย
การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพใหแกคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
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2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ควรสงเสริมและสนับสนุน นโยบายการสราง
นวัตกรรมสุขภาพดีแบบมีสวนรวมตนแบบของ กองทุน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยไปประยุกตใช
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ควรจัดทําคูมือการ
เสนอขอรับงบประมาณ เพื่อใหชุมชนไดมีการวางแผนดูแลสุขภาพไดงายและสามารถเขาถึงกองทุนหลักประกัน
สุขภาพไดอยางแทจริง
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ควรเนนการมีสวน
รวมของประชาชนในชุมชนใหเพิ่มมากขึ้นในการที่จะทําใหประชาชนตระหนัก เขาใจและใหความสําคัญกับสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่ มชองทางประชาสัมพั นธ เกี่ ยวกับการดํ าเนิน งานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นในพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการรับรู บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องการดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน
ในการพัฒนากองทุนฯใหประสบความสําเร็จ
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