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บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อความความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและใช้บริการที่ ห้าง
เทสโก้ โลตัส สาขา พิษณุโลก ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค  เท่ากับ .845 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้วย t-test และ F-test เมื่อพบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 31 -40 ปี สถานะภาพสมรส การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 -30,000 บาท ระดับความพึง
พอใจของลูกค้าตามส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.07) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะทางด้านกายภาพ ( X =4.20) รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการบริการ ( X =4.14) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.11) ด้านราคา ( X =4.07) ด้านสินค้า ( X =4.05) 
ด้านที่บุคลากร ( X =4.00) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.91) 

ผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจพบว่าลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกันทุกด้าน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัย 
 
Abstract 

This research purpose is to study customer satisfaction by marketing mix factor at 
Tesco Lotus Phitsanulok and compare personal factors that affect the different levels of 
customer satisfaction. The sample is 400 people. This is a quantitative research and use 
questionnaires to collect data. The Cronbach’s Coefficient Alpha is 0.845. Descriptive 
statistics, t-test and One-Way ANOVA are used to get the results. 
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The research found that most respondents are female, age 31-40 years, married, 

bachelor's degree and work as private company employees. The average income per month 
is over 20,001-30,000 baht. The overall customer satisfaction of marketing mix factor at 
Tesco Lotus Phitsanulok is high level ( X =4.07). The descending order by different factors 
are physical evidence ( X =4.20), Process ( X =4.14), Promotion ( X =4.11), Price ( X =4.07),
Product ( X =4.05), People ( X =4.00) and distribution channels ( X =3.91), respectively.
When comparing the satisfaction on different personal factors, we found that all of them are 
statistically different with significant level of 0.05.

Keywords : Complacency, factor
 
บทน า 

ธุรกิจปลีกในประเทศไทยมีการพัฒนายาวนานและต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบันซึ่งได มีการด าเนินกิจการค้า
ปลีกในรูปแบบใหม่ ซึ่งไดมีการน ารูปแบบมาจากต่างประเทศ ซ่ึงรูปแบบ ธุรกิจนี้ก็คือ ร้านคาปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมากจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ มีการจัดจ าหน่ายสินค้าที่มีราคาถูก ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ นอกเหนือจากนั้น ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ได้มีการปรับปรุงธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างจริงจัง 

เทสโก้ โลตัส เป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทย ด าเนินการตั้งแต่ปี 2537 เดิมใช้ชื่ อว่า โลตัส 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Lotus Supercenter) โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม 
จ ากัด เปิดให้บริการสาขาแรกที่ซีคอนสแควร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเทสโก้เมื่อปี           
พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่มาให้เกิดการควบรวมชื่อเป็น เทสโก้
โลตัส ในปัจจุบัน โดยเทสโก้โลตัสในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งรูปแบบตามขนาด และวิถีชีวิตของแต่ละท้องที่ รูปแบบ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตพื้นฐานของ เทสโก้ โลตัส มีสินค้าให้เลือกจับจ่ายกว่า 30 ,000 รายการ มีสาขาในกรุงเทพฯ และ
จังหวัดขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ปัจจุบัน รวม 128 สาขา เทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า 12 สาขา มีพนักงานรวมประมาณ 
36,000 คน (สารานุกรมเสรี, 2561) เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ 909 หมู่ 10 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก 
ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้ามาใช้บริการประมาณ 30,000 คนต่อเดือน 

จากสถานการณ์การแข่งขันในตลาดค้าปลีกในปัจจุบัน ทวีความรุนแรงมากข้ึน ผู้บริโภคมีตัวเลือกในกลุ่ม
ร้านค้าปลีกมากยิ่งขึ้น เช่น ร้านค้าปลีกในระดับเดียวกันคือ Big C ร่วมทั้งร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่มีการจัดท า
โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม สะสมคะแนน ออกมาอย่างต่อเนื่อง ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัย
ที่มีต่อความพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนทราบถึง
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ รวมไปถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ลูกค้าที่มีต่อห้างเทสโก้ โลตัสซึ่งผลในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและพนักงานของห้างเทสโก้ โลตัส 
สาขาพิษณุโลก สามารถพิจารณาแนวทางในการเพิ่มคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้
บริการมากยิ่งขึ้นและผู้สนใจทั่วไปสามารถน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงแบบการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการห้าง
เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริการห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามข้อมูล 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ ประกอบด้วย ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัส 
สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยประมาณ 30 ,000 คนต่อเดือน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตร 
Taro Yamane (Yamane, 1973) สุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแบบบังเอิญ โดยก าหนดความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ .05 ได้ 400 ตัวอย่าง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 6 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) วิเคราะห์ผลด้วย ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 7 ด้านคือ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอสิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ จ านวนด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 35 ข้อ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวัด
ลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก แสดงผลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ก าหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.50–5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและคิดคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
ข้อความในส่วนข้อเสนอแนะและคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลของความพึงพอใจต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขา
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้วิจัยได้ น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าห้างบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก จ านวน 30 คน หาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha Method) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากับ .845 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2561 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีผลสรุปดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 62.75 มีอายุระหว่าง 31-

40 ปี ร้อยละ 31.25 มีสถานะภาพ สมรส ร้อยละ 44.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.00 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง ร้อยละ 31.75 และเมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 30.50 

2. ระดับความพึงพอใจของลูกค้าตามส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X =4.07) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านลักษณะทางด้านกายภาพ (X =4.20) รองลงมา
คือ ด้านกระบวนการบริการ ( X =4.14) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.11) ด้านราคา ( X =4.07) ด้านสินค้า 
( X =4.05) ด้านที่บุคลากร ( X = 4.00) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.91) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

3. ด้านสินค้า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.05) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมีคุณภาพดี 
( X =4.18) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมีความหลากหลายของสินค้าให้เลือกซื้อ 
( X =3.87) 

4. ด้านราคา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.07) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อคือ ราคาสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส 
สาขาพิษณุโลก ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าในร้านคู่แข่ง และราคาของสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส สาขา
พิษณุโลกเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้ากับราคา ( X =4.16) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ราคา
สินค้าที่ชั้นวางของกับราคาที่จุดช าระเงินตรงกัน (X =3.83) 
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5. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X =3.91) เมื่อจ าแนกเป็น

รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่ตั้งของห้างเทสโก้ โลตัส สาขา
พิษณุโลก ลูกค้าสามารถเดินทางไปมาสะดวก ( X =4.04) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา
พิษณุโลก มีช่องทางการช าระเงินที่เปิดให้บริการเพียงพอ (X =3.76) 

6. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.11) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก มีการ
ปรับลดราคาสินค้าบางชนิดให้ถูกลงกว่าเดิม ( X =4.23) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขา
พิษณุโลก มีการจัดกิจกรรมแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษให้กับลูกค้า (X =3.94) 

7. ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อ
การให้บริการกับลูกค้า และพนักงานมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ( X =4.11) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 2 ข้อ คือพนักงานมีความเข้าใจและรอบรู้เกี่ยวกับสินค้าสามารถแนะน าให้กับลูกค้าได้เข้าใจ และพนักงานมี
ความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า (X =3.88) 

8. ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.14) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบรักษาความปลอดภัยของห้าง          
เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก มีความเหมาะสมในการให้บริการ ( X =4.16) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ พนักงาน
มีความรวดเร็วในการค้นหาสินค้าให้กับลูกค้า (X =4.11) 

9. ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.20) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมีสถานที่
จอดรถเพียงพอให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ (X =4.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมี
จุดตรวจสอบราคาสินค้าไว้บริการให้กับลูกค้า (X =4.05) 

10. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้า ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่าลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7 ด้าน คือ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
แตกต่างกันทุกด้าน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

10.1 ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อห้างเทส
โก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน (Sig.=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อห้างเทสโก้ โลตัส 
สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 1 ด้าน คือด้าน ราคา (Sig.= .829) 

10.2 ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน (Sig.=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อห้าง
เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันทุกด้าน 

10.3 ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าตามปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน (Sig.=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
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สถิติ .05 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันทุกด้าน 

10.4 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน (Sig.=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Sig.=.168) 

10.5 ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน (Sig.=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อห้าง
เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไม่แตกต่างกัน 1 ด้านคือ ด้านบุคลากร (Sig.=.875) 

10.6 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าตามปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกัน (Sig.=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ด้านสินค้า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมีคุณภาพดี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สิรภัทรญ์ ตันตระกูล (2558) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของ
ห้าง โฮมโปร สาขานครศรีธรรมราชผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจด้านสินค้าในเรื่องห้างมีผลิตภัณฑ์ให้
เลือกมากมายตามที่ต้องการ รองลงมาคือสินค้ามีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านราคา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ข้อคือ ราคาสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก ถูกกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินค้าในร้านคู่แข่ง และราคาของสินค้าในห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้ากับราคา สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนิดา พรหมเทพ (2557) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ ร้านหยก มั่งมี ศรีสุข จังหวัดเชียงใหม่ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่ อเมริกาและยุโรปมี ความพึ งพอใจต่อ ปัจจัยด้านราคา          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่ อเมริกาและยุโรป ให้ปัจจัยย่อยที่มี
ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจสูงสุดล าดับแรก เหมือนกัน ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานที่ตั้งของห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก 
ลูกค้าสามารถเดินทางไปมาสะดวก สอดคล้องกับการศึกษาของ สิรภัทรญ์ ตันตระกูล (2558) พบลูกค้ามีความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้าน สถานที่อยู่ในระดับมาก ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้งไปมาสะดวก 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก มีการปรับลดราคา
สินค้าบางชนิดให้ถูกลงกว่าเดิม สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
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พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจต่อ การที่ห้างเทสโก้ โลตัสมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการลดราคาสินค้าและ
โปรโมชั่นในห้างบ่อยกว่าห้างอื่น ๆ 

5. ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ข้อ คือ พนักงานมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการกับลูกค้า 
และพนักงานมีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษาของ อริสา ศรีพัฒนกุล (2559) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรและกระบวนการให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อ
สินค้าเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยผู้บริโภคจะเกิดความ 
ประทับใจถ้า พนักงานที่ให้บริการมีอัธยาศัยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการ บริการ พูดจา
ไพเราะ แต่งกายสุภาพ มีความช านาญในการแนะน าเกี่ยวกับสินค้าและให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ ช่วยเหลือในการ
หาสินค้า คิดราคาสินค้าถูกต้องและ มีความสะดวกรวดเร็วในการช าระ สินค้า 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบรักษาความปลอดภัยของห้างเทสโก้ โลตัส 
สาขาพิษณุโลก มีความเหมาะสมในการให้บริการ มี สอดคล้องกับการศึกษาของ ญานิศา บุญประถัมภ์ (2549) ที่
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อห้างเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าพึง
พอใจด้านคุณลักษณะและการบริหารของห้างในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยและ บรรยากาศภายในและ
ภายนอกห้างมากที่สุด 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมีสถานที่จอดรถ
เพียงพอให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ญานิศา บุญประถัมภ์ (2549) ผลการศึกษาพบว่า
ลูกค้าพึงพอใจต่อการที่ห้างมีพื้นที่จอดรถเพียงพอ สะดวก และปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 

8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกค้า ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่าลูกค้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 7 ด้าน คือ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกันทุกด้าน 
(Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ กุลวดี ธนกิจอ านวย (2554 : 55-61) ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของลูกค้าพบว่า ลูกค้าที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่าลูกค้าให้ระดับความพึงพอใจต่อห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก ตามปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายน้อยที่สุด และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ห้างเทสโก้ โลตัส 
สาขาพิษณุโลก มีช่องทางการช าระเงินที่เปิดให้บริการเพียงพอ ดังนั้นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรมีการเก็บสถิติจ านวน
ผู้รับบริการในแต่ละวัน/ช่วงเวลา เพื่อน ามาบริหารจัดการเปิดช่องรับช าระเงินให้เพียงพอกับจ านวนลูกค้าในแต่ละ
วันและแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม 
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2. ด้านสินค้า ที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยสุดคือ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมีความหลากหลาย

ของสินค้าให้เลือกซื้อ ดังนั้นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอาจต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมเชิงคุณภาพ ถึงพฤติกรรมการใช้
บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในลายละเอียดถึงความหลากหลายของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ อาจมีการเพิ่มในส่วน
ของสินค้าในส่วนของห้าง หรือ เพิ่มร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อจ านวนประชากรในพื้นที่ 

3. ด้านราคา ข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยสุดคือ ราคาสินค้าที่ชั้นวางของกับราคาที่จุดช าระเงิน
ตรงกัน ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบป้ายราคาสินค้า ให้ตรงกัน ก าชับให้เจ้าหน้าที่ประจ า
แผนกเก็บป้ายราคา หรือ ป้ายโปรโมชั่นออกจากพื้นที่เมื่อครบก าหนดแล้วหรือวางป้ายเมื่อถึงวันตามที่ก าหนดใน
ป้าย เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความสับสน และควรใช้ขนาดตัวอักษรแสดงระยะเวลาโปรโมชั่นที่เห็นได้ชัดเจน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลก มี
การจัดกิจกรรมแลกซื้อสินค้าราคาพิเศษให้กับลูกค้า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้า
มีพฤติกรรมการชอบสินค้าแบบใด เพื่อจัดหาสินค้ามาจัดกิจกรรมให้ตรงความต้องการ 

5. ด้านบุคลากร ข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยสุด คือพนักงานมีความเข้าใจและรอบรู้เกี่ยวกับสินค้า
สามารถแนะน าให้กับลูกค้าได้เข้าใจ และพนักงานมีความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า ดังนั้นผู้บริหารควรมีการ
จัดอบรมความรู้ในงานให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสินค้าในแผนกของพนักงานเพื่อให้สามารถแนะน า
ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าได้อย่างมั่นใจ และรวดเร็ว 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ ข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยสุด คือ พนักงานมีความรวดเร็วในการ
ค้นหาสินค้าให้กับลูกค้า ดังนั้นผู้บริหารควรมีการก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับต าแหน่งต่าง ๆ ของแผนกและสินค้าให้กับ
พนักงานใหม่ และแจ้งให้พนักงานทุกคนในห้างทราบ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งการจัดวาง เพื่อให้พนักงานทุก
คนสามารถตอบค าถามถึงต าแหน่งสินค้าได้ว่า สินค้าที่ลูกค้าต้องการนั้นอยู่ในโซนใด รวมถึงการทบทวนระบบการ
เช็คสินค้าว่ามีอยู่ในสต๊อกหรือไม่ จ านวนเท่าใด 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ ลูกค้าให้ความพึงพอใจสูงสุดเป็นล าดับแรกแต่ข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อย
สุด คือ เทสโก้ โลตัส สาขาพิษณุโลกมีจุดตรวจสอบราคาสินค้าไว้บริการให้กับลูกค้า ดังนั้นผู้บริหารที่เก่ียวข้องควรมี
การส ารวจจุดเช็คราคาสินค้าว่ามีความเพียงพอ จุดเช็คราคาอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ง่ายหรือไม่ 

8. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อห้างเทสโก้ โลตัส 
สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกแตกต่างกัน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

8.1 จากความแตกต่างด้านเพศ ผู้บริหารควรจัดสินค้าให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศ 
เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์กีฬา 

8.2 จากความแตกต่างด้านอายุ ผู้บริหารควรจัดสินค้าให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมความ
แตกต่างด้านอายุ เช่น อาหาร เสื้อผ้าและอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกายตามวัย 

8.3 จากความแตกต่างด้านสถานภาพสมรส  
8.4 จากความแตกต่างด้านระดับการศึกษา สิ่งที่ผู้มีการศึกษาและไม่มีการศึกษาต้องการ คือเร่ือง

ของข้อมูลของสินค้าและบริการ ดังนั้นทางผู้บริหารต้องมีการอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้เรื่องข้อมูลสินค้า การมี
ช่องทางให้ลูกค้าได้ซักถามข้อสงสัย รวมทั้งการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ไว้ให้ลูกค้าได้น าไปศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ 

8.5 จากความแตกต่างด้านอาชีพ ในเรื่องของอาชีพจะเกี่ยวข้องกับเวลาในการท างาน ที่
สอดคล้องกับเวลาในการมาซื้อสินค้าและใช้บริการในห้าง ทั้งนี้อาจรวมถึงรายได้ที่พึ่งมีจากอาชีพ นั้น ๆ ซึ่งจะพบว่า
ช่วงวันหยุด จ านวนลูกค้าจะมากกว่าช่วงวัน-เวลา ราชการ ดังนั้นผู้บริหารควรจัดพนักงานและสินค้าให้เพียงพอต่อ
จ านวนลูกค้าในช่วงวันหยุดดังกล่าว 
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8.6 จากความแตกต่างด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริหารควรจัดสินค้าและบริการให้มีความ

หลากหลายราคา เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าทุกรายได้ 
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การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก 
 
A Study of Service Satisfaction of the Cremation Welfare Association of Members of 
Thai Teacher Saving Cooperative, Phitsanulok Service Center 
 
ผู้วิจัย   กัลยา  เนื้อสีจัน 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ    
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ของสมาชิก
ที่มาใช้บริการในศูนย์บริการพิษณุโลก การศึกษานี้ได้ส ารวจใน 5 ประเด็นคือ 1) กระบวนการให้บริการส าหรับ
สมาชิก 2) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ต่อสมาชิก 3) กิจกรรมทางการเงิน 4) ข่าวสารสมาคมต่อสมาชิกและ         
5) สภาพแวดล้อมในการให้บริการ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ จ านวน 377 คน สุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ที่มาใช้บริการได้มาตอบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุ ระหว่าง 50 ปีขึ้นไป อาชีพรับราชการ 
การศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท ระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ศูนย์บริการพิษณุโลก โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า มีความ
แตกต่างกันทั้ง 5 ด้าน จากการวิเคราะห์โดยรวมด้านเพศชายละเพศหญิงและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าโดยมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์โดยรวมด้านอายุ,อาชีพ,ระดับการศึกษา  
โดยพบว่าโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติพบว่ามีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันทุกด้าน 
  
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์บริการ

พิษณุโลก 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to investigate the satisfaction of the services of the 
Cremation Welfare Association of members of Thai teacher saving cooperative, 
Phitsanulok service center classified by different personal information of the members. This 
study surveyed in five aspects; 1) the service process for members 2) the service of officers 
towards members 3) the financial activities 4) the association news towards members and 
5) the service environment. The sample used was Taro Yamane method of purposive 
sampling of 377 members. The instrument was the questionnaires. The data analyses used 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and comparing between t-test and         
f-test. The result showed that most of male participants aged 50 years and over who graduated 
a bachelor's degree or equivalent with average monthly income between 30,001-50,000 baht 
were in moderate level of satisfaction with the service of Cremation Welfare Association of 
Thai teacher saving cooperative, Phitsanulok service center. However the classification of 
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each aspect, there were five different aspects of the analysis. The overall analysis of male, 
female, the average income per month, age, occupation and education level was found that 
the participants had different satisfaction insignificantly because they had different 
satisfaction level in every aspect.  
 
Keywords : service satisfaction, the Cremation Welfare Association of members of 

Thai Teacher Saving Cooperative, Phitsanulok Service Cente.   
 
บทน า 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยหรือองค์กรคู่เพื่อครูไทย เกิดขึ้นจาก
แนวคิดขององค์กรวิชาชีพครูและสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จ านวน 87 สหกรณ์ โดยแยกเป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู 76 สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู(สามัญ) 11 สหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้นรวม 190,509,944,689 ล้าน
บาท มีหนี้เงินกู้รวม 552,619,169,000 ล้านบาท มีเงินรับฝากรวม 98,588,887,086 ล้านบาทร่วมกัน ให้จัดตั้ง
องค์กรทางการเงินและองค์กรด้านสวัสดิการที่คู่กันและเอ้ือประโยชน์ระหว่างกันซึ่งต่อมาผู้แทนองค์กร วิชาชีพและ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้จัดประชุมระดมความคิด ในเดือนกันยายน 2552 และเดือนมกราคม 2553 เห็นชอบ ให้จด
ทะเบียนให้จดทะเบียนก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุ มนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด มีสหกรณ์
สมาชิกจ านวน 54 สหกรณ์ แหล่งที่มาwww.thaiftsc.com 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยมีการรวมตัวกันเพื่อประโยชน์และสิทธิของ
สมาชิก ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศพ จะได้รับการบริการจากการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือศูนย์ประสานงานของสมาคม ซึ่งมีอยู่หลายๆ จังหวัดที่รวมตัวกันเพื่อท าให้
เป็นกองทุนหมุนเวียนใหญ่ขึ้น มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ท าการวิจัย ที่มีต่อการให้บริการ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย” ขึ้น เพื่อส ารวจความคิดเห็น และความ
น่าจะเป็นมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) 

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจด้านการด าเนินงานการให้บริการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 

 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก 

 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจด้านกิจกรรมทางการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก 

 4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยที่มีต่อสมาชิก 

 5. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจด้านข่าวสารสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ปัจจัยด้านการบริการที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลกซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ ด้านการด าเนินงานผู้ให้บริการ,เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ,ด้านกิจกรรมทางการเงิน,ด้านข้อมูลข่าวสารของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย,ด้านสภาพแวดล้อมการให้บริการ 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทยในศูนย์บริการพิษณุโลก จ านวน 6,700 ราย ในช่วง เดือน  
มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นระยะเวลา 60 วัน 

  2.2 กลุ่มตัวที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่สมาชิก สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยในศูนย์บริการพิษณุโลกโดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 377 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 

  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครู
ไทยในศูนย์บริการพิษณุโลก เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจด้านการบริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านคือ  

 3.2.1 ด้านอาคารและสถานที่ 
 3.2.2 เจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ 
 3.2.3 ด้านกิจกรรมทางการเงิน 
 3.2.4 ด้านข้อมูล/ข่าวสารของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก 
 3.2.5 ด้านการให้บริการ 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดจากตัวแปรต้นคือคุณลักษณะของสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วย  เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาผลงานวิจัยของ กัลยา แจ่มแจ้ง.(2549:20) ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5.ระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจด้านการบริการของสมาคม
ปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก  
1. ด้านอาคารและสถานที ่
2. เจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ 
3. ด้านกิจกรรมทางการเงิน 
4. ด้านข้อมูล/ข่าวสาร 
5. ด้านการให้บริการ 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจด้านการบริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก โดยมีระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา กรอบแนวคิด/
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างขั้นตอนการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
กลุ่มประชากร คือ สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทยประจ าศูนย์บริการพิษณุโลก ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ จ านวน 6,140 คน และ สมาชิกสมทบ 
จ านวน 560 คน ประกอบด้วย สมาชิกสมาคม 5 กลุ่มวิชาชีพ และคู่สมรสมาชิกสามัญ บุตรสมาชิกสามัญ บิดา
มารดาสมาชิกสามัญ รวมจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 6,700 คน (ศูนย์บริการพิษณุโลก) 

กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยในศูนย์บริการพิษณุโลก ประชากร 6,700 คน 
ค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด และกลุ่ม
วิชาชีพต่างๆ ผู้ให้ข้อมูลได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามสัดส่วนสมาชิกในศูนย์ประสานงาน 

 
สูตร 

N = 21 Ne

N


 

โดยที่ N = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

E = 
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ โดยการ ประมาณค่าสัดส่วน 
ก าหนดให้เท่ากับ .05 

 
แทนค่าเมื่อ N=6700 

n = 21 Ne

N


 

n =   205.067001
6700


 

n = 
75.161

6700


 

n = 
75.17

6700  

n = 377 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใจการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดและปิด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์บริการพิษณุโลก ประกอบด้วย เพศ อายุระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
   ส่วนที่ 2 – 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการและตามภารกิจของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยในศูนย์บริการพิษณุโลก โดยแบ่งระดับความพึง
พอใจเป็น 5 ระดับ มีคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
    ระดับความพึงพอใจ     คะแนน 
   พึงพอใจมากที่สุด   5 คะแนน 
   พึงพอใจมาก   4 คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง    3 คะแนน 
   พึงพอใจน้อย   2 คะแนน 
   พึงพอใจน้อยที่สุด   1 คะแนน 
 ผลคะแนนที่ได้จะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของการบริการและ
ภารกิจที่ได้รับจริง ซึ่งการแปลความหมายตามแนวทางของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541). 
       ค่าเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
   1.00 – 1.50   พึงพอใจน้อยที่สุด 
   1.51 – 2.50  พึงพอใจน้อย 
   2.51 – 3.50   พึงพอใจปานกลาง 
   3.51 – 4.50   พึงพอใจมาก 
   4.51 – 5.00   พึงพอใจมากที่สุด 
ขั้นตอนการสร้างวิจัยเครื่องมือวิจัย 
 1. ก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย ต้องการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มาใช้บริการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์ประสานงานพิษณุโลก 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก ่เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการ และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการเข้าไปใช้บริการของสมาชิก 
 3. ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับด้านความพึงพอใจในการให้บริการของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยในศูนย์บริการ 
 4. ออกแบบสอบถาม โดยสอบถามสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก เพื่อก าหนดตัวแปร และการตั้งค าถามในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 5. น าแบบสอบถามเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความถูกต้องในการใช้
ภาษา โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
    1) เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย 
   2) เป็นนักวิชาการด้านการบริหาร หรือการวิจัย หรือการวัดและประเมินผล 
   3) เป็นนักวิชาการด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ อาจารย์/ครู หรือศึกษานิเทศก์ 
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รวมจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงมีการปรับแก้ไข
เครื่องมือ และน าไปทดลองเครื่องมือกับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ชพค./ชพส./และอื่นๆ  ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐม จ านวน 30 คน จากนั้น น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ได้เท่ากับ 
.971 และน ากลับมาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

 6. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างสมาชิกที่เข้ามาใชบ้ริการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์ประสานงาน แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling)        
จากสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ จ านวน 377 ตัวอย่าง  

 7. ประมวลผลด้วยการค านวณสถิติพื้นฐานด้วยโปรแกรม SPSS for windows 
 8. ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 9. อาชีพ หมายถึง งานที่ผู้ตอบแบบสอบถามท าเป็นงานหลัก 
 10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน หมายถึง เงินรายได้รวมที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับทั้งหมดใน 1 เดือน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวม

ข้อมูล 
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยด าเนินการดังนี้ 
   1. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
   2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding Form) 
   3. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและ
ค านวณหาค่าทางสถิติแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยน าเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและน าผลการศึกษาที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและเขียน
ข้อเสนอแนะ 
     4. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท 
(Likert) ดังนี้ 
 

5 หมายความว่า มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด 

4 หมายความว่า มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการมาก 

3 หมายความว่า มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการปานกลาง 

2 หมายความว่า มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการน้อย 

1 หมายความว่า มีความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด 
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   ค านวณหาค่าฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง  ระดับความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการเลือกใช้บริการมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการการเลือกใช้บริการปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการการเลือกใช้บริการน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการการเลือกใช้บริการน้อยที่สุด 

     5. น าค่าที่ได้มาท าการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอิทธิพลสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์บริการพิษณุโลก ดังสมติฐานที่ตังไว้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ (t-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
 
สรุป 

ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม โดยการค านวณหาจ านวนร้อยละสรุปผลได้ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี อาชีพรับราชการ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 
30,001 ถึง 50,000 บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 

  2.1 ด้านอาคารสถานที่ ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม สสอค. อยู่ในระดับน้อยคือ 
ป้ายบอกบริการต่างๆ มีความชัดเจน ข้อที่ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2.2 ด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม สสอค. อยู่ในระดับ
ปานกลางคือ จ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียงพอและเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ  
 2.3 ด้านกิจกรรมทางการเงิน ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม สสอค. อยู่ในระดับ
น้อยคือ มีการเก็บเงินสมาชิก  

 2.4 ด้านข้อมูลและข่าวสาร ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม สสอค. อยู่ในระดับน้อย 

 2.5 ด้านการให้บริการ ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม สสอค. อยู่ในระดับปานกลาง 
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3. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก ในด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่
และผู้ให้บริการ ด้านกิจกรรมทางการเงิน ด้านข้อมูลและข่าวสารและดา้นการให้บริการ จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 
รายได้และระดับการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

 3.1 ผู้มาใช้บริการเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านอาคารสถานที่และด้านกิจกรรมทางการเงิน ผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ ด้านข้อมูล
ข่าวสารและด้านการให้บริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

  3.2 ผู้มาใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจกรรมทางการเงิน ด้านข้อมูลข่าวสาร
และด้านการให้บริการ ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
เจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3.3 ผู้มาใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านอาคารสถานที่และด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ มีความพึง
พอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านกิจกรรมทางการเงิน ด้านข้อมูลข่าวสารและด้าน
การให้บริการมีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 การอภิปรายผล 

 1. อภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1.1 ด้านอาคารสถานที่ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็น
เพราะว่า สถานที่ภายในสมาคม มีความกว้างขวาง สะอาด เรียบร้อย สภาพอากาศปลอดโปร่งเย็นสบาย สถานที่
จอดรถ ห้องน้ า และที่นั่งเพียงพอ การจัดคิวเป็นไปตามระบบและสถานที่ตั้งอยู่ในท าเลที่เดินทางได้สะดวก ผู้มาใช้
บริการจึงรู้สึกพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ 
(2551 : 110-112) กล่าวว่าการจัดบรรยากาศสถานที่ท างานให้สะอาด เรียบร้อย บรรยากาศร่มเย็น มีสถานที่
พักผ่อนหรือพักรอ มีป้ายบอกสถานที่ มีป้ายบอกขั้นตอนการติดต่องานที่ชัดเจน ผู้รับบริการสามารถอ่าน หรือ
ติดต่อด้วยตนเองได้ไม่ต้องถามใครตั้งแต่เส้นทางเข้าจนถึงตัวบุคคลผู้ให้บริการและกลับไป จุดการให้บริการควรเป็น 
One stop service คือ ไปแห่งเดียวงานส าเร็จ 

 1.2 ด้านเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เจา้หน้าที่มีการกล่าวทักทายผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ แต่งการได้สุภาพเรียบร้อย และพูดคุยใช้วาจา
ที่ได้สุภาพอ่อนนุ่ม 

(ปราณี กีรติธร.2543:28) กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ(Satisfactory service) 
หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า บริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก การให้บริการอย่างเท่าเทียม 
(Equitable service) คือการบริการที่มีความยุติธรรมเสมอภาค และเสมอหน้าไม่ว่าเป็นใคร  
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 1.3 ด้านกิจกรรมทางการเงิน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็น
เพราะ สมาชิกผู้มาใช้บริการมีความสะดวกในด้านการเงิน เช่น มีการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นของตนเอง มีการ
เก็บเงินโดยหักเงินที่ได้จากการปันผล ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการที่ไม่ต้องเข้ามาช าระเงินเอง มีการเรียกเก็บ
เงินหลายช่องทางท าให้ไม่จ าเป็นต้องมาช าระที่ศูนย์ก็ได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความพึงพอใจต่อการ 
ให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก ด้าน
กิจกรรมทางการเงิน ข้อที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คือ การเรียกเก็บเงินโดยการเพิ่มหนี้ เนื่องจาก
ผู้มาใช้บริการบางรายอาจไม่ทราบการท าธุรกรรมทางการเงินของ สมาคม สสอค. โดยการเรียกเก็บเงินโดยการเพิ่ม
หนี้ ท าให้ผู้ใช้บริการบางรายมีข้อสงสัยในการเรียกเก็บเงินด้วยวิธีการเพิ่มหนี้  จึงเป็นเหตุผลท าให้ค่าระดับความพึง
พอใจอยู่ที่ระดับน้อย(นายยงยศ จันทรศิริ 2545.78) ได้สรุปด้านความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ความรู้ความเข้าใจในหลัก
และวิธีการสหกรณ์จึงรวมไปถึงด้านกิจกรรมทางการเงินของ สสอค. 

 1.4 ด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็น
เพราะ ข้อมูลต่างๆของทางสมาคม สสอค. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าจากพนักงานอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งยังมีความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่สมาชิกผู้มาใช้บริการ (วิพร 
บุญวัฒน์ 2542:47)ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีว่า สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือ
ข่าวสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาสมจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์กรกับกลุ่มเป้าหมายให้ที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กร สถาบัน
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 1.5 ด้านการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็น
เพราะ การให้บริการมีความคล่องตัว รวดเร็ว และเป็นไปตามขั้นตอนของการรับบริการ อีกทั้งยังให้เวลาบริการ
เปิด/ปิด ที่ตรงเวลา ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538) ได้กล่าวว่าบริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชน์หรือความ พึงพอใจ 
ได้กล่าว การบริการหมายถึง งานที่ท าการให้ผู้อื่นได้รับความพอใจสะดวกสบายท าให้ลูกค้าพอใจซึ่งลูกค้าทุกคนมี
ความต้องการและความคาดหวังต่างกัน และงานวิจัยธนาคารเพื่อการเกษตร สาขา บรบือ (2554) ศึกษาเร่ือง ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าเก่ียวกับการบริการของ ธ.ก.ส. สาขาบรบือ พบว่า ทุกด้านรวมกันอยู่ในระดับมาก เมื่อแยก
เป็นรายด้านผลปรากฏว่า ด้านการต้อนรับแบบไทย อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านอายุ (Age) ผู้ใช้บริการมีอายุที่แตกต่างกันและความคิดที่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะเลือก
ความสะดวกสบายและตามใจผู้มาใช้บริการส่วน ผู้ที่มีอายุน้อยต้องการความถูกต้องไม่อะไรมากมายและส่วนวัย
กลางคนต้องการความดูแลและความถูกต้อง 

 2. ด้านอาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการด้านการ
บริการที่แตกต่างกัน เช่น ต ารวจเป็นสมาชิกอยากให้หักธนาคารกรุงไทยของทุกปี,ทหาร เป็นสมาชิกท าเรื่อง ขอหัก
ปันผล ภรรยา เป็นต้น 

 3. ด้านการศึกษา(Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มที่จะเลือกการใช้บริการโดยคิดการหักผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทยหรือเรียกเก็บเป็นรายเดือนโดยที่ศูนย์บริการไม่วิธีการเรียกเก็บแบบนี้จึงท าให้แนวโน้มด้านนี้ 
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การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
 
The Enterprise risk management in financial and fiscal of Subdistrict Administrative 
Organization in Doembangnangbaut, Suphanburi province under executives and 
authorities visions 
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   สาขาวิชาบัญชีและการเงิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 
   ภาควิชาบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 269 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อน ามาทดลองใช้ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.873 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของฟิชเชอร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพสมรส 1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001 - 20,000 บาท มี
ต าแหน่งในองค์กร เป็นข้าราชการ มีจ านวน 109 คน  
 การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลัง พบว่า ส่วนการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน และการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้ บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 8 ล าดับ ดังนี้ 1) ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) ด้านการติดตามผล 3) ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 4) ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 5) ด้านกิจกรรมควบคุม        
6) ด้านการประเมินความเสี่ยง 7) ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ และ 8) ด้านก าหนดวัตถุประสงค์ ตามล าดับ  
 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุแตกต่างกันมีผลต่อการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่แตกต่างกันในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านเพศ สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งในองค์กรแตกต่างกัน มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลัง
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารความเสี่ยงงาน,การเงินและการคลัง, องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
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Abstract 
 This research aimed to 1) study about the enterprise risk management in financial 
and fiscal of Subdistrict Administrative Organization in Doembangnangbaut, Suphanburi 
province under executives and authorities visions and 2) study the problems and to resolve 
problems about the enterprise risk management in financial and fiscal of Subdistrict 
Administrative Organization in Doembangnangbaut,, Suphanburi province under 
executives and authorities visions. The samples were 400 269 under executives and 
authorities visions The research instrument employed was a questionnaire with a reliability 
value 0.873. The quantitative data were systematically analyzed by descriptive statistis 
(percentage, mean, standard deviation and Pearson Product –Moment Correlation 
Coefficient, and inferential statistics t - test, F – test and Fisher’s Least – Significant 
Difference Method)  
 From the result found that mostly of the sample group,109 participants, who took 
the questionnaires were, government officers, married female, age between 31-40 years old, 
bachelor degree graduated. The salary between 15001 - 20,000 Baht.  
 The enterprise risk management in financial and fiscal under executives and 
authorities visions found that the overall were in high level sorting in order from the most to 
the least were 1) information and communication 2) monitoring 3) internal environment            
4) risk response 5) control activities 6) risk assessment 7) event identification and              
8) objective setting, respectively.  
 The enterprise risk management in financial and fiscal of Subdistrict 
Administrative Organization in Doembangnangbaut, Suphanburi province under executives 
and authorities : when considered by age were significantly different at the .05 level. 
However, there was no significant difference in terms of sex, marriage status, education 
salary and job positions 
 
Keywords : The risk management in financial and fiscal, Subdistrict Administrative 

Organization 
 
บทน า 
 การบริหารความเสี่ยงในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรจะประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงในงานให้บรรลุตามเป้าหมายและสูญเสียทรัพยากรให้น้อย
ที่สุด (มุกดา จิตพรมมา, 2552 : 1) การปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับปัญหาโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด กระบวนการท างานหลายขั้นตอนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
อาจท าให้เกิดความเสี่ยง จากนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลซึ่งพัฒนาจากหลักการที่ให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 (ปัจจุบันมีการแก้ไขถึงฉบับที่ 6          
พ.ศ. 2552) ผู้วิจัยท างานในภาครัฐในส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอเดิมบางนางบวชมี
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 16 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลเขาพระ เทศบาลต าบลนางบวช เทศบาล
ต าบลบ่อกรุ เทศบาลต าบลเขาดิน เทศบาลต าบลปากน้ า เทศบาลต าบลเดิมบาง เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
เทศบาลต าบลทุ่งคลี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสะแก องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จากการออกภาคสนามสอบถามเจ้าหน้าที่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พบปัญหาด้านความเสี่ยงในการบริหาร
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เรื่องการเงินและพัสดุ สามารถจ าแนกปัญหาได้ดังนี้ 1) ใบฏีกาสูญหายจากกลุ่มงานต้นสังกัด เมื่อครั้งเจ้าหน้าที่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาตรวจสอบเกิดปัญหาวุ่นวายขาดความเชื่อมั่น ด้านการเงินได้ มีผลต่อการ
ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร และการติดตามผลออกมาไม่ดี จึงเป็นปัญหารอการแก้ไขมานานมากแล้ว             
2) เนื่องจากชุมชนยังมีระบบอุปถัมภ์ บางครั้งวัสดุ หรืองานก่อสร้างภายในชุมชนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ขอเบิก
จ่ายเงินล่วงหน้า เป็นการท าผิดระเบียบข้อบังคับ แต่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา สร้างความล าบากใจแก่
เจ้าหน้าที่มากไม่สามารถตอบสนองผู้ประกอบการได้ และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบายที่ตั้งเกณฑ์ไว้ พบว่า การประเมินความเสี่ยงที่สูงมาก และรอวิธีแก้ไขที่เหมาะสมจากผู้บริหาร 3) วัสดุที่รับมา
ไม่ตรงกับสเปคที่เขียนแผนโครงการเสนอยื่นของบประมาณ ท าให้เกิดการตรวจสอบอนุมัติช้า เกิดความไม่เข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับเหมาได้ และ 4) กลุ่มงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกลุ่มเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่มีการจัดอบรมมาบ้างแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่สามารถตอบสนอง
ปัจจัยเสี่ยงและติดตามผลเป็นรูปธรรมไม่ได้ ท าให้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรอยู่ยากขึ้น การควบคุมยาก มีความ
ล าบากในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่าย (กรณิศ พลวัฒน์, ขวัญชีวา อยู่คง พัชรี ยิ้มน้อย, สุกัญญา สัตบุตร 
และอัญชรี เข็มเพ็ร์ช, 2560) ผู้จัยจึงสนใจปัญหานี้และท าการวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ตามทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษามาจาก กรอบแนวความคิดการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรโดยมีขั้นตอนส าคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดขอ ง COSO             
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) สามารถแบ่งออกได้เป็น 
8 องค์ประกอบ ของวิทยา อินทร์สอน, ปัทมาพร ท่อซู และ สุรพงศ์ บางพาน (2559: 115 - 117) เป็นแนวการ
รักษาเพื่อส ารวจความคิดเห็น ดังนี้ 
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           ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้คือประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 816 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 5 จ านวน 269 คนโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในอ าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีสามารถแจกแจงได้ตามการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อ าเภอเดิมบางนางบวช 
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 269 คน แจกแจงรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ของการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อ าเภอเดิมบางนางบวช

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล
อ าเภอเดิมบางนางบวช 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1. เทศบาลต าบลเขาพระ 58  19  
2. เทศบาลต าบลนางบวช 48  17  
3. เทศบาลต าบลบ่อกรุ 67  21  
4. เทศบาลต าบลเขาดิน 54  19  
5. เทศบาลต าบลปากน้ า 53  18  
6. เทศบาลต าบลเดิมบาง 59  19  
 
 
 

การบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
2. ก าหนดวัตถุประสงค ์
3. การบงชี้เหตุการณ ์
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสีย่ง 
6. กิจกรรมควบคุม 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
8. การติดตามผล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6. ต าแหน่งในองค์กร 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล

อ าเภอเดิมบางนางบวช 
ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
7. เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 55  18  
8. เทศบาลต าบลทุ่งคลี 67  21  
9. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 48  17  
10. องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 42  13  
11. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกช้าง 49  17  
12. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 50  17  
13. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา 41  13  
14. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ 42  13  
15. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสะแก 43  14  
16. องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 40  13  
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 โดยมีการแจกแบบสอบถามตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่งด้วยตนเองใช้วิธีการแบบบังเอิญใน
การแจกแบบสอบถาม 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
       ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) เก่ียวกับข้อมูลปัจจัย ส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งองค์กร   
     ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (numeral rating scale) เพื่อที่จะสอบถาม
เกี่ยวกับระดับการบริหารความเสี่ยงของงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4. เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 
หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปถือว่าใช้แบบสอบถามได้ 
ในการทดลองในครั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 – 1.00 จึงจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
 6. เครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เป็นเจ้าหน้าที่แล้วน า
ผลการทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 
(Alpha Coefficent) ตามวิธีการของครอบบาด (Cronbach) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปถือว่าใช้แบบสอบถามได้ ใน
การทดลองครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา เท่ากับ0.873 จึงน าแบบสอบถามไปใช้ในกลุ่มทดลอง 
 7. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการขอความร่วมมือผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นช่วงเวลา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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 8. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
    8.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
    8.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารความเสี่ยงของงานการเงินและการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    8.3 การทดสอบสมมุติฐานโดยน าค่าที่ได้มาท าการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติที (t-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) และใช้การ
เปรียบเทียบรายคู่ กรณีที่มีความแตกต่างกัน โดยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ในการศึกษาถึงการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ผลการวิจัยพบดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล        

ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในภาพรวม 
ด้านภาพรวม 

 
SD ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 3.83 0.39 มาก 
2. ด้านก าหนดวัตถุประสงค์ 3.67 0.48 มาก 
3. ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 3.73 0.56 มาก 
4. ด้านการประเมินความเสี่ยง 3.74 0.51 มาก 
5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 3.81 0.46 มาก 
6. ด้านกิจกรรมควบคุม 3.77 0.41 มาก 
7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 3.95 0.64 มาก 
8. ด้านการติดตามผล 3.85 0.64 มาก 

รวม 3.79 0.22 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามผลด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการตอบสนองความเสี่ยง 
ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ และด้านก าหนดวัตถุประสงค์ ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ โดยวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยแสดง ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สถานภาพส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ต่างกันมีผลต่อการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะ
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

ตัวแปร 
สถิติในการ
ทดสอบ 

ค่าสถิติ p การพิสูจน์สมมติฐาน 

1. เพศ t - test 0.81  0.41 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
2. อายุ F - test 2.81  0.04* เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3. สถานภาพ F - test 0.30  0.82 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
4. ระดับการศึกษา F - test 1.28  0.28 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F - test 2.05  0.11 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
6. ต าแหน่งในองค์กร F - test 2.04  0.10 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จากตาราง 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน สถานภาพส่วนบุคคล ด้านอายุต่างกันมีผลต่อ การบริหารความ
เสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน และน าผลที่ได้ไปเสนอแนะต่อไป 
 
การอภิปรายผล 
ผู้วิจัยพบประเด็นที่ส าคัญควรจะน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1. การวิจัยเร่ือง การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล อ าเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 269 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ (2555 : ข) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชี และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากร
ส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในภาพรวม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ดังนี้ ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามผล ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ด้านการตอบสนองความเสี่ยง ด้านกิจกรรมควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ 
และ ด้านก าหนดวัตถุประสงค์ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษา
เก่ียวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงของด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าระดับการบริหารความเสี่ยง
อยู่ในการปฏิบัติระดับมาก ยกเว้นการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมาก แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นคือ 1) ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นนโยบายและบังคับ 
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ผู้บริหารออกแนวทางการปฏิบัติ การก าหนดเรื่องความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 2) มีการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน 3) มีหน่วยงานให้คาปรึกษาส่วนกลาง การปฏิบัติงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยง 
4) เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะในการให้บริการและควรคัดเลือกผู้ปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชีอย่างรอบคอบ 5) การ
สื่อสารและให้ข้อมูลความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอโดยเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ประเด็น
ความเสี่ยงต้องได้รับการจัดการทันทีและการปรับปรุงแผนการดาเนินงานที่จ าเป็น 6) การจัดให้มีการอบรมและใช้
กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสม 7) จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง เพื่ อ
ทาหน้าที่ช่วยเหลือในการด าเนินกาสนับสนุนการนาการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติและพัฒนาความสามารถในการ
บริหารความเสี่ยงของพนักงาน 8) ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทส าคัญในการทาให้มั่นใจว่าองค์การมีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยง ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอธิปรายผล ดังนี้ คือ  
    2.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านงบประมาณขององค์กร มีการน าเงินงบประมาณมาใช้ตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ การปฏิบัติงานในองค์กรมีการแบ่งแยกภารกิจงานประจ าของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 
งบประมาณได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม ด้านงบประมาณขององค์กร มีการวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อการ
ด าเนินงานในองค์กร บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการ
ปฏิบัติงานในองค์กรได้มีการมอบหมายงานโดยจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปิยรัตน์ เสนีย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการ
ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยง
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
   2.2 ด้านก าหนดวัตถุประสงค์ พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการก าหนดนโยบาย และแผนการบริหารงานจัดการงบประมาณที่ชัดเจน มี
กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังมีความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน มีการก าหนดแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงินและพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรวัลย์ 
คุณาสถิตย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษาเก่ียวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงของด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับมาก 
   2.3 ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ เมื่อพบข้อผิดพลาดทางการเงิน ขององค์กร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ ยวข้องมีการ
แก้ไขในทันที , องค์กรมีเงินสดหรือเงินฝากธนาคารที่เพียงพอส าหรับการเบิกจ่ายเงินตามแผนการจ่ายเงิน , องค์กร
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินและวัสดุ 
และผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุขององค์กร มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดให้ความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษา
เก่ียวกับสภาพการบริหารความเสี่ยงของด้านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหาร
ความเสี่ยงอยู่ในการปฏิบัติระดับมาก 
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    2.4 ด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ องค์กรมีการบริหารพัสดุว่ามีความสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินและ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบฎีกาการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯและมีการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
ทะเบียนลูกหนี้ มีการบันทึกบัญชีการรับเงิน-การจ่ายเงิน และจัดท างบการเงิน จัดท าทะเบียนการควบคุมทรัพย์สิน
การรับและการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์และมีการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย สุวินชา การพัดชี 
(2556 : 105) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินความเสี่ยง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการด าเนินงาน ด้านคุณภาพของงาน และปริมาณของงาน ใน
ภาพรวมที่ระดับปานกลาง 
    2.5 ด้านการตอบสนองความเสี่ยง พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการให้ค าปรึกษาแนะน าตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน มีความพร้อมที่จะให้บริการอยู่
ตลอดเวลา มีความน่าเชื่อถือและซื่อสัตย์ มีความรู้ ความช านาญด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและเป็นกันเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปิยรัตน์ เสนีย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษาการบริหารความ
เสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 
2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
    2.6 ด้านกิจกรรมควบคุม พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่รับเงินและเจ้าหน้าที่ลงบัญชีเป็นคนละคน
เพี่อให้สามารถสอบทานซึ่งกันและกันได้ระหว่างงานการเงินและงานบัญช ีมีการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนีทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินและมีค าสั่งแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ,มีการด าเนินงานในการตรวจสอบและอนุมัติฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปิยรัตน์ เสนีย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
    2.7 ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการประกาศและประสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรให้ประชาชนได้ทราบ มีการน าระบบInternet มาใช้ในการปฏิบัติงานในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการจัดท าประกาศขั้นตอนและวิธีการในการติดต่องานด้านต่างๆ
ของงานด้านการเงินการคลังอย่างชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บ
รายได้อย่างทั่วถึง มีการวางระบบงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานด้านการบริหารงานเงินและการคลังอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยรัตน์ เสนีย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 
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ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
    2.8 ด้านการติดตามผล พบว่า การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการติดตามผลการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกเดือน มีการรายงานสถิติการคลังด้าน
รายรับ – รายจ่ายให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด กระทรวงการคลังทราบอย่างต่อเนื่อง มีการวางแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ อย่าง มีการแต่งตั้งคณะท างานในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การบริหารการเงินและการคลัง และ มีการรายงานผลการด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
รับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยรัตน์ เสนีย์ชัย (2553 : ค) ได้ศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ คือ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่ารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การปฏิบัติงานในองค์กรของท่าน
ได้มีการมอบหมายงานโดยจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ดังนั้นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ 
โดยมอบหมายให้ครบทุกส่วนราชการ และให้ทุกส่วนราชการจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน และค าสั่งภายในกองให้
ครบถ้วน 

2. ด้านก าหนดวัตถุประสงค์ พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ องค์กรของท่าน มีการก าหนดแผนกล
ยุทธ์ด้านการเงินและพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ดังนั้นผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จัดท าแผนงาน กลยุทธ์ การด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสอดรับกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

3. ด้านการบ่งชี้เหตุการณ์ พบว่า ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุขององค์กรของ
ท่าน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางการเงิน ดังนั้นผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมอบหมายให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการด าเนินงาน หรือจัดโครงการต่างๆ เพื่อล าดับความส าคัญในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

4. ด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า องค์กรของท่าน มีการรับเงิน-น าส่งเงินและการลงบันทึกบัญช ีดังนั้น
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดให้มี
คณะกรรมการ หรือคณะท างานในการรับเงิน-น าส่งเงิน และมีผู้ตรวจสอบการลงบัญชี และให้มีการจัดทสถานะ
การเงินในทุกๆ วันให้เป็นปัจจุบัน 
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5. ด้านการตอบสนองความเสี่ยง พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีองค์กรของท่าน มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีและเป็นกันเอง ดังนั้นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ควรจัดให้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันท างานเป็นทีม และช่วยเหลือสนับสนุนการ
ท างานร่วมกัน 
 6. ด้านกิจกรรมควบคุม พบว่ารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือองค์กรของท่านมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล 
ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดให้มีการจัดท าแผนการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์ โดยการ
ส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก และมีการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเป็นระยะๆ  
 7. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่ารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ องค์กรของท่าน มีการวาง
ระบบงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานด้านการบริหารงานเงินและการคลังอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเก่ียวกับการเงิน เช่นการให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการรับช าระภาษี ในแต่ละปี  
 8. ด้านการติดตามผล พบว่ารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ องค์กรของท่าน มีการรายงานผลการ
ด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ ดังนั้นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
เทศบาล ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานให้
ประชาชนได้รับทราบ เช่นประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการ
ด าเนินงานประจ าปี เป็นต้น 
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อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
Influence of marketing mix on Thai halal food products. According to the 
Entrepreneurs. In the BMA. 
 
ผู้วิจัย    จรรยา  มั่งมี 

สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ทนพ.นพดล  พันธุ์พานิช 
    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

บทคัดย่อ  
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐมและนนทบุรี ที่มีจ านวนรวม 412,469 ราย มาค านวณหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ผลการ
ค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง n = 399.612 คน ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้นเท่ากับ 400 คน ผู้วิจัยลงพื้นที่แจก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยกลุ่มประชากรจะเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 400 คน โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและรับประทานอาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูปเท่านั้น 
เครื่องมือใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Independent Sample t – test และ 
การทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.80 มีอายุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 29.30 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 45.50 มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
38.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ร้อยละ 38.50  

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทย
ส าเร็จรูป ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.49 และค่า S.D. 0.301รองลงมา คือ           
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่า S.D. 0.318 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย          
มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่า S.D. 0.333 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่า S.D. 0.362 เรียงลงมาตามล าดับ 

การเปรียบเทียบมาตรฐานของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ไทยส าเร็จรูปของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าในสถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป 
ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่แตกต่างกัน และในเพศ อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
เขตจังหวัดนนทบุรี ที่ไม่แตกต่างกัน  

 

ค าส าคัญ : ผู้ประกอบการ, อิทธิพล, ส่วนประสมทางการตลาด, อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป 
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Abstract 
This study is a survey. The purpose of this study was to investigate the effect of 

marketing mix on Thai halal food products. In the opinion of the operator. In Bangkok and 
its vicinity The purpose To study the influence of marketing mix on Thai halal food 
products. In the opinion of the operator. In Bangkok and its vicinity The population used in 
this study is small and medium enterprises. The area in Bangkok and its vicinity. It consists 
of 6 provinces: Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Samut Sakhon, Nakhon Pathom 
and Nonthaburi. The sample size was 412,469 and the formula was used to find the size of 
sample. The sample size was n = 399,612, so the sample size was 400. The researcher had 
400 questionnaires distributed. The population is 400 entrepreneurs in the Bangkok 
metropolitan area and selected only Islamic and halal Thai food only. The instrument used 
for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
Independent Sample t-test and Differential test. Between the mean of the two groups, One-
way Analysis of Variance Most of the respondents were female, 59.80%, lived in the period 
31-40 years, 29.30% had married status, 45.50% had undergraduate degree, 38.00% had 
monthly average income lower than or equal to Baht 38.50 per share 

Mean and standard deviation of market mix for Thai halal food products. In the 
opinion of the operator. In Bangkok and its vicinity In general, the opinions were at a high 
level. In terms of the highest average, the product was 4.49 and SD 0.301, followed by the 
marketing promotion with 4.47 and SD 0.318, followed by distribution channels with 4.38 
and 4.38 respectively. SD 0.333 and price were 4.29 and SD 0.362 respectively. 

A Comparison of Standards of Marketing Mix Opinions on Thai Halal Products. In 
Bangkok and its vicinity Found in status Education and average income per month. different 
Opinions on marketing mix on Thai halal food products. Of the operator In Bangkok and its 
vicinity Different and different age gender. Opinions on marketing mix on Thai halal food 
products. Of small and medium enterprises Nonthaburi Province Not different 

 
Keywords : Entrepreneurs, influences, marketing mix, Thai halal food 
 
บทน า 

ตลาดอาหารฮาลาลก าลังเป็นที่จับตามองอย่างมากจากผู้ผลิต มาตรฐานอาหารฮาลาลมีความส าคัญเป็น
อันดับหนึ่งของตลาดฮาลาล กลุ่มสินค้าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เครื่องส าอาง เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ยา และ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เฉพาะกลุ่มอาหารฮาลาล ในปี 2557 อาหารฮาลาลส่งออกมีมูลค่ามากกว่า 1.1 ล้านล้าน
ดอลลาห์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการค้าอาหารของโลก คาดว่าในปี 2561 จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น           
1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยังประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปยัง
ประเทศมุสลิมอันดับที่ 10 ของโลก มูลค่า 200,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะยกระดับให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานฮาลาลเพื่อให้เป็น             
1.5 ส่งออกอาหารฮาลาลโลกในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่า อาหารฮาลาลจะเติบโตขึ้นมากกว่า 20,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐนอกจากนี้มีรายงานว่าจ านวนมุสลิมทั้งโลกมีประมาณ 2.1 พันล้านคน ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 1.84 
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีการเติบโตของประชาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศแถบ
ทวีปอัฟริกาซึ่งมีจ านวนประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ซึ่งมุสลิมทั้งหมดจ าเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาล และมี
ความต้องการอาหารฮาลาลที่เพิ่มขึ้น (Nizam, 2011) ตัวเลขดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอาหารฮาลาลเป็นตลาดอาหารที่มี
ศักยภาพทั้งในเร่ืองขนาดและการเติบโต ปัจจุบันขนาดอาหารฮาลาลมีขนาดค่อนข้างใหญ่จากจ านวนผู้บริโภคชาว
มุสลิมที่มีมากเกือบ 2,000 ล้านคน หรือคิดเห็น 1ใน 4 ของประชากรโลก จากตัวเลขล่าสุดในปี 2517 ของประเทศ
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ในกลุ่มมุสลิม 57 ประเทศ มีการน าเข้าอาหารมูลค่าสูงถึง 164,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงถึง ร้อยละ 16 ต่อปี
ในช่วง 5 ปีก่อนหน้านั้น ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตลาดอาหารโดยรวมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ตลาดอาหารฮาลาล
ก าลังเป็นที่จับตามองอย่างมากจากผู้ผลิต (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ) นอกจากนี้จาก
จ านวนมุสลิมที่เพิ่มข้ึนส่งผลถึงความต้องการของฮาลาลเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในทุก ๆ ประเทศตลาดฮาลาลเป็นตลาด
ที่มีศักยภาพในการเติบโตด้านการบริโภค ข้อมูลจากสถาบันอาหารระบุว่า มุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 2,000 ล้านคน 
อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียมากที่สุดประมาณ 1,365 ล้านคน ส่วนเฉพาะมุสลิมในอาเซียนมีประมาณ 264 ล้านคน หรือ
ราว 40% ของจ านวนประชากรในอาเซียนทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 606 ล้านคน ประเมินว่า ตลาดอาหารฮาลาลใน
อาเซียนมีมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และมีการเติบโตสูง โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกผ่านทางโมเดิร์นเท
รด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารฮาลาลไทยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้ น 
ทั้งนี้ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมีมากกว่าร้อยละ 80 และมีผู้ประกอบการผลิต
อาหาร สินค้า และบริหารฮาลาลมากกว่า 400 ราย ตลาดสินค้าฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้มีการเติบโตขึ้นเป็น 
5,000-10,000 ล้านบาท และมีตัวเลขสินค้าฮาลาลส่งออกจากประเทศไทยปีละเกือบ 25,000 ล้านบาท ขณะที่
ส่งออกสินค้าฮาลาลของประเทศมาเลเชียมีมูลค่าเพียง 600-700 ล้านบาท (นิพล แสงศรี 2557) แม้ตลาดฮาลาลจะ
มูลค่าสูงมาก แต่ผู้ประกอบการไทยมีสัดส่วนเพียง 1-2% หรือประมาณ 184,000 ล้านบาท เพราะผู้ประกอบการ
ไทยยังขาดศักยภาพ โดยเฉพาะด้านการตลาดที่จะเจาะตลาดฮาลาล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้าใจรสนิยมการบริโภคของชาวมุสลิมในแต่ละชาติ รวมถึงการเจาะตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง 
และส าหรับประเทศไทยมีกิจกรรมมากมายที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีมูลค่ าการ
ส่งออกเพิ่มมากข้ึน มียอดการส่งออกไปยังต่างประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา ที่มียอดรวมถึง
มากกว่า 5 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐต่อปี (Nizam, 2011) 

การผลิตอาหารฮาลาลในระยะแรกจึงเป็นเรื่องของผู้ประกอบการมุสลิม ผลิตเพื่อจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค
มุสลิมด้วยกัน จึงไม่จ าเป็นต้องมีการรับรองอาหารฮาลาล ต่อมาเมื่อจ านวนประชากรมุสลิมมีมากขึ้น ความต้องการ
อาหารฮาลาลจึงมีเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการผลิตอาหารซึ่งมิใช่มุสลิมจึงได้เล็งเห็นช่องทางการตลาดในหมู่ผู้บริโภค
มุสลิม จึงท าให้การผลิตอาหารฮาลาลเพื่อจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคชาวมุสลิมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลาดอา
ลาลไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ในแง่มุมของเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการปรุงอาหารฮาลาล ยังครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจอาหาร
รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ในแง่ของการบริโภค ชาวมุสลิมต้องมีความเชื่อมั่นว่าอาหารที่พวก
เขารับประทานเป็นอาหารฮาลาลอย่างแท้จริง วิธีที่ง่ายที่สุดส าหรับผู้บริโภคชาวมุสลิมคือการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่
บรรจุในบรรจุภัณพ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาลได้รับการรับรอง และมีโลโก้ตราเครื่องหมายฮาลาล และการจดทะเบียน
เครื่องหมายรับรองฮาลาลนั้นมีความซับซ้อน ซึ่งการที่ จะได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราฮาลาลนั้น 
ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการอาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต่างๆ เป็นผู้อนุญาตให้ผู้ประกอบการท าการประทับ หรือ
แสดงเครื่องหมายฮาลาลลงบนสลากหรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใดๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า ฮาลาล  

นอกเหนือจากนี้ อาหารฮาลาลนั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่กับชาวมุสลิมเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นปัญหากับผู้
ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม ในการผลิตอาหารอิสลาม ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้นับถือศาสนา
อิสลาม เกิดความสนใจในเชิงบวกที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขอาหารอิสลาม วิถีชีวิตและความต้องการบริโภคอาหาร
อิสลาม ท าให้ตลาดเกิดความสนใจในการผลิตอาหารฮาลาลส าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวอิสลาม  โดยเกิดแรงจูงใจจาก
ความเรียบง่าย ความบริสุทธิ์และความเป็นมนุษย์ของ ผลิตภัณฑ์ฮาลาล กลายเป็นแรงผลักดันตลาดใหม่ เป็น
สัญญาณบวกท าให้มีโอกาสในธุรกิจ และท าก าไรโดยการตอบสนองความต้องการจากชาวอิสลาม เช่นเดียวกับ
ผู้บริโภคที่ไม่ใช่อิสลาม ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านอาหาร ส่วนใหญ่ต้องค านึงถึงคุณภาพของอาหาร (Food Quality) 
เพราะคุณภาพของอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมพิจารณาเป็นส่วนต้น ๆ ใน
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การตัดสินใจซื้ออาหารที่บรรจุภัณฑ์ไม่มีตราฮาลาลและจากงานวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร 
(Food Quality) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

ประเทศไทยมีขนาดการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียน (ASEAN) ซึ่งมีผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้านอาหารฮาลาลของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMSs) การมุ่งประเด็นความจ าเป็น ความต้องการ
ของพฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคชาวต่างชาติมักนิยมที่จะบริโภคอาหารไทยที่ ได้รับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานฮาลาลที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย และมีงานวิจัยจ านวนมากที่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของ
ประเทศไทยที่สร้างโอกาสให้กับอาหารไทยไปยังต่างประเทศทั่วโลก การให้ความส าคัญกับตลาดลูกค้ามุสลิมเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐ ประเทศไทยมีตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล  ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดจ านวนร้อยละ 5.3 ในปี 2009 ในขณะที่ บาร์ซิลเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลสูงที่สุดในโลก (มากกว่าร้อยละ 10.2) ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้น าด้านตลาดอาหารซึ่งมี
ผู้ประกอบการSMEs มากถึง 300,000 ราย และในปี 2011 มีผู้ประกอบการอาหารที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานจ านวน 8,000 ราย (Nizam, 2011) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการอาหารของธุรกิจ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทั้งที่นับถือศาสนา
อิสลามโดยตรง และผู้ประกอบการที่ต่างศาสนกิแต่เป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลออกสู่ตลาด รวมทั้งผู้ที่สนใจ จะได้เข้าใจ
ในความส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายฮาลาล และสามารถน าผลจากการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทย
ส าเร็จรูป จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดอืน 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P,s 
- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 
- ปัจจัยด้านราคา (Price) 
- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
- ปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทย

ส าเร็จรูป ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
1. กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พื้นที่ในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร 
นครปฐมและนนทบุรี ซึ่งได้มาจากการน าจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีจ านวนรวม 
412,469 ราย มาค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มประชากร จ านวน 400 คน และโดยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
และรับประทานอาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูปเท่านั้น 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามโดยอาศัย
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อมูลที่ท าการเก็บรวบรวมในแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 มีจ านวน 5 ข้อ เป็นการสอบถามแบบส ารวจ (Check List) โดยค าถามเป็นแบบให้
ผู้ตอบเลือกตอบ โดยมีค าถามส าหรับกรองคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตจังหวัด
นนทบุรี ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P,s แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) โดยจะใช้มาตรวัดความส าคัญ (Rating Scale) โดยแต่ละขอแบ่งเป็น 5 มาตราวัด คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยสร้างค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ โดยให้แต่ละระดับมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 
(ตารางLikert’s Scale) 

5 หมายความว่า มากที่สุด 
4 หมายความว่า มาก 
3 หมายความว่า ปานกลาง 
2 หมายความว่า น้อย 
1 หมายความว่า น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ  
3. การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ด้วยค่าสถิติ ดังนี้ 

3.1 วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค่าการแจกแจก ความถี่และค่า
ร้อยละ 

3.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่งเบนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงในแต่ละตัว
แปรโดยจะใช้สถิติพื้นฐานบรรยายให้ทราบค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( และ SD.)  

3.3 กากรเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาด 
โดยใช้ค่า T-test กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่ม และ ANOVA กรณีที่มกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 

3.4 การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับข้อเสนอแนะ เพื่อการน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ใน

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 161 40.30 
หญิง 239 59.80 

อายุ   
30 ปี หรือต่ ากว่า 87 21.80 
31 – 40 ปี 117 29.30 
41 – 50 ปี 101 25.30 
51 – 60 ปี 81 20.30 
61 ปี ขึ้นไป 14 3.50 

ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 152 38.00 
ปริญญาตรี 219 54.80 
สูงกว่าปริญญาตรี 29 7.30 

สถานภาพ   
โสด 173 43.30 
สมรส 182 45.50 
หม้าย/หย่าร้าง 45 11.30 

รายได้ต่อเดือน   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 154 38.50 
20,001 – 40,000 บาท 195 48.80 
40,001 – 60,000 บาท 44 11.00 
60,001 – 80,000 บาท 4 1.00 
80,001 บาท ขึ้นไป 3 0.80 

รวม 400 100.00 
จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 และ

เพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.30 รองลงมามีอายุช่วง 41-50 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30 รองลงมามีอายุช่วงต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
30 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 รองลงมามีอายุช่วง 51-60 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 
และมีอายุช่วง 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.50 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 
รองลงมามีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และสูงกว่าระดับปริญญา
ตรี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 195 คน คิด
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เป็นร้อยละ 48.80 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 รอลงมามี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001-80,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001-
100,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

 
ตอนที่ 2 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในความคิดเห็น

ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ในภาพรวม 
ส่วนประสมทางการตลาด  ̅ S.D ระดับ อันดับ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.49 0.301 มาก 1 
ปัจจัยด้านราคา 4.29 0.362 มาก 4 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.38 0.333 มาก 3 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.47 0.318 มาก 2 

รวม  0.186 มาก  
ในภาพรวม พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์

อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าในภาพรวมมี
ความคิดเห็น. อยู่ในระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา คือ             
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.38 และด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ย 4.29 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ ์  ̅ S.D ระดับ อันดับ 
1. การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร 
   และมีสัญลักษณ์ฮาลาล อย่างชัดเจน 4.28 0.735 มาก 4 
2. ผลิตภัณฑ์มีหลายรสชาติ หลายรูปแบบให้เลือก 4.55 0.632 มาก 2 
3. ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และทันสมัย  4.54 0.644 มาก 3 
4. ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม 4.53 0.596 มาก 4 
5. ฉลากบอกรายละเอียดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  4.56 0.577 มาก 1 

รวม 4.49 0.301 มาก  
ในด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ฉลากบอก

รายละเอียดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีหลายรสชาติ หลายรูปแบบให้เลือก 
มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มี
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.53 และ การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร และมี
สัญลักษณ์ฮาลาล อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.28 เรียงลงมาตามล าดับ  

ปัจจัยด้านราคา  ̅ S.D ระดับ อันดับ 
6. ราคาหลากหลายตามประเภทของวัตถุดิบ 4.30 0.697 มาก 2 
7. ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณค่าทางโภชนาการ 4.20 0.789 มาก 4 
8. ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน 4.20 0.786 มาก 5 
9. ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ 4.26 0.703 มาก 3 
10. ราคามีความยุติธรรมกับผู้บริโภค 4.48 0.704 มาก 1 

รวม 4.29 0.362 มาก  
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ในด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคามีความ
ยุติธรรมกับผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ราคาหลากหลายตามประเภทของวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ย 4.30 
รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณค่า
ทางโภชนาการ มีค่าเฉลี่ย 4.20 และ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน มีค่าเฉลี่ย 4.20 เรียงลงมาตามล าดับ 

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ̅ S.D ระดับ อันดับ 

11. สถานที่จ าหน่าย สะดวกต่อการเดินทางไปเลือกซื้อ 4.28 0.713 มาก 5 
12. สถานที่จ าหน่ายใกล้บ้าน/ที่ท างาน 4.34 0.779 มาก 4 
13. มีการตกแต่งสถานที่สวยงาม 4.39 0.703 มาก 2 
14. การจัดวางสินค้า ชัดเจน สะดวกในการเลือกซื้อ 4.53 0.641 มาก 1 
15. มีการขายผ่าน Internet และระบบ online 4.36 0.705 มาก 3 

รวม 4.38 0.333 มาก  
 
ในด้านการจัดจ าหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัด

วางสินค้า ชัดเจน สะดวกในการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมา คือ มีการตกแต่งสถานที่สวยงามมีค่าเฉลี่ย 4.39 
รองลงมา คือ มีการขายผ่าน Internet และระบบ online มีค่าเฉลี่ย 4.36 รองลงมา คือ สถานที่จ าหน่ายใกล้บ้าน/
ที่ท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และ สถานที่จ าหน่าย สะดวกต่อการเดินทางไปเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.28 เรียงลงมา
ตามล าดับ 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ̅ S.D ระดับ อันดับ 

16. มีการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ Social 4.41 0.688 มาก 5 
17. การขายโดยใช้พนักงานขาย ณ จุดขาย 4.47 0.632 มาก 3 
18. การจัดงานแสดงสินค้าเก่ียวกับอาหารฮาลาลไทย 4.42 0.700 มาก 4 
19. การให้ทดลองชิมสินค้าตัวอย่างก่อนตัดสินใจซื้อ 4.52 0.641 มาก 1 
20. การจัดการส่งเสริมการขาย การลด แลก แจก แถม 4.52 0.625 มาก 2 

รวม 4.47 0.318 มาก  
 
ในด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การให้ทดลองชิมสินค้าตัวอย่างก่อนตัดสินใจซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมา คือ การจัดการส่งเสริมการขาย การลด 
แลก แจก แถม มีค่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมา คือ การขายโดยใช้พนักงานขาย ณ จุดขาย มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมา คือ 
การจัดงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหารฮาลาลไทย มีค่าเฉลี่ย 4.42 และ มีการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ 
Social มีค่าเฉลี่ย 4.41 เรียงลงมาตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ใน
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 

ส่วนประสม 
ทางการตลาด 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ 

การศึกษา 
รายได้ 

เฉลี่ยต่อเดือน 

แต
กต

่าง
 

ไม
่แต

กต
่าง

 

แต
กต

่าง
 

ไม
่แต

กต
่าง

 

แต
กต

่าง
 

ไม
่แต

กต
่าง

 

แต
กต

่าง
 

ไม
่แต

กต
่าง

 

แต
กต

่าง
 

ไม
่แต

กต
่าง

 

ด้านผลิตภัณฑ์  -  -  - -   - 
ด้านราคา -  -   -  -  - 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย -  -  -   -  - 
ด้านการส่งเสริมการตลาด -  -   -  -  - 
ภาพรวม -  -   -  -  - 

 
ด้านเพศ ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ Independent Samples Test การเปรียบเทียบ

มาตรฐานของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูปของ
ผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าในเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ที่แตกต่าง
กัน ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านอายุ ผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบมาตรฐานของความคิดเห็นด้านส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูปของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
พบว่าในอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป 
ของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่แตกต่างกัน ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านสถานภาพ ผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบมาตรฐานของความคิดเห็นด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูปของของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล พบว่าในสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮา
ลาลไทยส าเร็จรูป ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ไม่แตกต่างกัน ในปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านระดับการศึกษา ผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบมาตรฐานของความคิดเห็น
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูปของของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล พบว่าในระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลติภัณฑ์
อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่ไม่แตกต่างกัน ใน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบมาตรฐานของความ
คิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูปของของผู้ประกอบการ ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล พบว่าในรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่
แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป         

ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทย

ส าเร็จรูป ในความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมมี
ความคิดเห็น. อยู่ในระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา คือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.38 และด้านราคา    
มีค่าเฉลี่ย 4.29 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมจักร เล็กบรรจง (2558) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps    
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิมชาวไทยในจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษา
พบว่านักท่องเที่ยวมุสลิมชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัสมีรัตน์ มะลูลีม (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยความตระหนักในเครื่องหมาฮา
ลาล คุณภาพอาหาร ตราสินค้าของชาวอิสลามและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่ไม่มีตรา
ฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคชาวมุสลิมใน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยตรา
สินค้าของชาวอิสลาม ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่ไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยคุณภาพอาหาร ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค ปัจจัยคุณภาพ
อาหาร ด้านประสาทสัมผัส ปัจจัยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล 
ตามล าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจซื้ออาหารที่ไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 43.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุรมี หะลา 
(2558) ได้ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ผลการสึกษาพบว่า
ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พบว่าผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ความส าคัญ
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจ าหน่ายในระดับมาก ในขณะที่ให้ความส าคัญด้านราคาและด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ในระดับปานกลาง 

การเปรียบเทียบมาตรฐานของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ไทยส าเร็จรูปใความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าในเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ที่แตกต่างกัน และในอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุรมี หะลา (2558) ได้
ท าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่าระดับ
ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป  ในประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย พบว่าการดปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป ในประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้
ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้บริโภคที่ไม่มีรายได้ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านการจัดจ าหน่ายมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จ าแนกตามอาชีพ พบว่าไม่
ปรากฏมีคู่ใดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง การรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยในอาหาร และมีสัญลักษณ์ฮาลาล อย่างชัดเจน โดยมีคุณค่าทางโภชนาการ และความแปลกใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ 

2. ปัจจัยด้านราคา ผู้ประกอบการควรพิจารณาราคาของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันและ
คุณค่าทางโภชนาการ โดยปริมาณที่ได้รับควรเหมาะสมกับราคาด้วย 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีสถานที่จัดจ าหน่ายที่ง่ายและสะดวกต่อการเดินทางไปเลือกซื้อ 
เช่น มีสาขาที่จ าหน่ายอยู่ใกล้บ้าน หรือสามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดจ าหน่ายและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ       
มีการจัดงานแสดงสินค้าประเภทอาหารฮาลาลไทย มีการขายและแนะน าสินค้าโดยพนักงาน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริโภคชาวมุสลิมที่ไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทยส าเร็จรูป 
เพื่อทราบถึงสาเหตุที่ไม่เลือกบริโภคและผู้ประกอบการไทยจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจัยอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณกลุ่มผู้บริโภค 

2. ควรท าการศึกษาผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไทย ในมุมมองที่แตกต่างออกไป 

3. ควรท าการศึกษาด้วยวิธีเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบ ร้านค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลไทย การท า FOCUS GROUP กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในเชิงลึก เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ในพฤติกรรมของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสามารถน าข้อมูลมาบูรณาการ และใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 
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ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
PUBLIC ATTITUDE TOWARDS LOCAL TAXATION IN THE ADMINISTRATIVE 
KOEI CHAI CHUM SAENG DISTRICT, NAKHON SAWAN PROVINCE 
 
ผู้วิจัย    จิรัชญา  สอนปั้น 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วรินทร์ทิพย์  ก าลังแพทย์ 
    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์2) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในข่ายช าระภาษี มีจ านวนประชากร จ านวน 615 คน ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 243 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
แตกต่างด้วย t-test และ f-test เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ 
(Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 

ระดับทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความยุติธรรมอยู่ในระดับน้อย 
นอกนั้นทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านความแน่นอน ด้านความ
สะดวกมี ด้านความประหยัด ด้านความยุติธรรม ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ายอมรับสมมติฐาน 2 ข้อปฏิเสธสมมติฐานจ านวน 
18 ข้อ 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ / ภาษี / ประชาชน 
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Abstract 
A study of public attitudes toward local taxation In the administrative Koei Chai 

Chum Saeng district, Nakhon Sawan Province 1) to study the attitude of people towards the 
local tax collection In the administrative Koei Chai Chum Saeng district, Nakhon Sawan 
Province 2) to compare the attitude of the people towards the local tax collection In the 
administrative Koei Chai Chum Saeng district, Nakhon Sawan Province by personal 
characteristics. The population used in this research. People who are listed on the payroll. The 
sample size was 243 persons. The instruments used for data collection were questionnaires, 
statistics for data analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation. Comparison of 
differences between t-test and f-test. Differences were investigated by Scheffe. 

The attitudes of the people towards the local tax collection in the administrative area 
of Chai Chai subdistrict, Chum Saeng district, Nakhon Sawan province were at a moderate 
level. When considering each aspect, it was found that the level of justice was low. All sides 
are in moderate level when ranked by average to high. The uncertainty. Convenience 
Economics Justice Department 

Comparison of public attitudes towards local taxation in the administrative district of 
Chai Chai district, Nakhon Sawan province. There were 18 assumptions, 2 hypotheses, 

 
Keywords : Attitude / Tax / People 
 
บทน า 

ภาษีท้องถิ่นเป็นภาษีที่รัฐบาลให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัเก็บเองเพื่อเป็นรายได้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองโดยไม่ต้องน าส่งรัฐบาลจัดเก็บได้เท่าใดให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นโดยภาษี
ท้องถิ่นที่รัฐบาลให้อ านาจในการจัดเก็บเองมี 3 ประเภทได้แก่ภาษีบ ารุงท้องที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ.2508 ภาษีโรงเรือนและที่ดินจัดเก็บตามพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ภาษีป้ายจัดเก็บตาม
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (ณรงค์ เขมรัตน์, 2539) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งที่
ประสบปัญหาการจัดการรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดเป้าหมายไว้ว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 แต่องค์การบริหารส่วนต าบล
เกยไชย มีรายได้จากการเก็บภาษีท้องถ่ินในปีงบประมาณ 2555–2560 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 10.50, 11.48 และ 17.16 
เท่านั้น (องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย. 2560) ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้วน่าจะมี
รายได้จากการเก็บภาษีท้องถิ่นสูงกว่านี้ เนื่องจากเขตองค์การบริหารส่วนต าบลครอบคลุมพื้นที่แค่ 49 ตารางกิโลเมตร 
น่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยสาเหตุที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นไม่เป็นไป
ตามที่คาดหมายเนื่องมาจากการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษที่ยากต่อการสืบค้น และการติดตามทวงถาม นอกจากนี้
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็พยายามหลีกเลี่ยงการช าระภาษี ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจริงด้านการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
ในสภาพปัจจุบันตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการ
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ การขยายฐานภาษี การก าหนด
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อัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นๆเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มาก
ขึ้นในระยะยาว และสามารถหารายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่องการปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับ
โครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละ
ประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินทีไ่ด้จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบว่า
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในปัจจุบันยังมีปัญหาการค้างช าระภาษีเป็นประจ าทุกปีซึ่งภาษีท้องถ่ินที่มีผู้ค้างช าระมากที่สุดคือ
ภาษีบ ารุงท้องที่มีอัตราลูกหนี้ค้างถึงร้อยละ 23.28 จึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษี
ท้องถิน่และความคิดเห็นของผู้เสียภาษีที่มีต่อการเสียภาษีท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องการให้ผู้เสียภาษีท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากที่สุดลดปัญหาจ านวนลูกหนี้ค้างช าระและส่งผลให้การ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มข้ึน 

ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และมีหน้าที่ใน
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นอยู่ จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเสียภาษีท้องถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกยไชย โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จากการวิจัยนี้ จะสามารถมองเห็นถึงปัญหาและสาเหตุที่เป็นอุปสรรคที่จะเก็บ
ภาษีของประชาชน ที่ท าให้ต้องแก้ไขในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และเป็นข้อมูลพื้นฐานสามารถน าผลการศึกษามา
ประยุกต์ใช้วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ และสามารถน าผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในงานพัฒนารายได้ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเกย
ไชย เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ตามภาระหน้าที่ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชนให้
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี จากการส ารวจองค์ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียงข้อง ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของอดัมสมิธ (Adam Smith.อ้างอิงใน ; สุขฤทัย วัชราธรสุข. 2538 : 22 – 29) 
ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดเก็บภาษีอากรไว้ 4 ประการ ซึ่งผู้วิจัยได้เขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

        
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในข่ายช าระภาษี มี
จ านวนประชากร จ านวน 615 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 243 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ f-test เมื่อพบความแตกต่างผู้วิจัยจึง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) 
 
ผล/สรุปผล 

การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข้อสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามล าดับดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 137 คนคิดเป็นร้อยละ 56.40 มีช่วงอายุระหว่าง41-50
ปีจ านวน76คนคิดเป็นร้อยละ31.30การศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 69 คนคิดเป็นร้อยละ 28.40 มีอาชีพ
เกษตรกรรม/เกษตรกรจ านวน 60คนคิดเป็นร้อยละ 24.70 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาทจ านวน 95 
คนคิดเป็นร้อยละ 39.10  

 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสียภาษี
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
4 ด้าน คือ 
1. ด้านความยุติธรรม 
2. ด้านความแน่นอน 
3. ด้านความสะดวก 
4. ด้านความประหยัด 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



 

2. ระดับทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความยุติธรรมอยู่ในระดับน้อย
นอกนั้นทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยปรากฏว่าด้านความแน่นอน 
รองลงมาด้านความสะดวก ด้านความประหยัด และด้านความยุติธรรม ตามล าดับ สามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้ 

2.1 ด้านความยุติธรรม พบว่าระดับทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ในโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีความเต็มใจที่จะเสียภาษี
ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามได้อย่างกระจ่างเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่อง
ที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย มีการพิจารณาจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การประเมินค่าภาษีของเจ้าหน้าที่เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย แจ้งให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีที่ท่านต้องช าระ
ล่วงหน้า และองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย มีกฎหมายก าหนดถึงอัตราภาษีท้องถ่ินได้อย่างชัดเจน ตามล าดับ 

2.2 ด้านความแน่นอน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชยได้ก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษีล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและบริการด้วยความเต็มใจ องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยจะน าเงิน
ภาษีที่ประชาชนเสียให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยกลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอน 
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีที่ท่านต้องช าระล่วงหน้า และองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยได้ปิด
ประกาศอธิบายชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการอย่างชัดเจนและแน่นอน 

2.3 ด้านความสะดวก พบว่าทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชยมีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการและเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าที่เข้าใจง่ายเป็นกันเอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชยอ านวยความสะดวกให้ผู้ช าระภาษีด้วยการออกบริการองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย
เคลื่อนที่รับช าระภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอต่อการเข้ารับบริการเช่นโต๊ะ  
เก้าอี้ ปากกา ดินสอ เป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีขั้นตอนการให้บริการการรับช าระภาษีที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนมาช าระภาษีด้วยการแจกของสมนาคุณ
ให้กับผู้ช าระภาษีที่มาช าระภาษีไม่เกินก าหนดระยะเวลา ตามล าดับ 

2.4 ด้านความประหยัด พบว่ามีทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์ การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
เกยไชยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษใีนวันหยุดซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการท างานในวันปกติ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยไชยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการการจัดเก็บภาษีที่มีความสะดวกรวดเร็วถูกต้องแม่นย า องค์การบริหารส่วนต าบลเกย
ไชยมีการน าเทคโนโลยีเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการช าระภาษีและองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชยมีบริการรับช าระภาษีหลายทางเช่นธนาคารและไปรษณีย์เป็นต้น และองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยไชยมีโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยด าเนินการจัดท าด้วยเงินงบประมาณจากเงินภาษี
ของประชาชนเป็นไปอย่างประหยัด ตามล าดับ 
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3. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกย
ไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งได้ตัง้สมมติฐานไว้ทั้งหมด 20 ข้อผลการทดสอบสม
ติฐานพบว่ายอมรับสมมติฐาน 2 ข้อปฏิเสธสมมติฐานจ านวน 18 ข้อ โดยผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามตัวแป ร
ด้านเพศโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

5. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นประชาชนต่อการเสียภาษีท้องถิ่นเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมพบว่าโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน  

6. ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า  

6.1 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่
ท ามีความถี่มากที่สุดเท่ากับ 16 ราย รองลงมาได้แก่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการช าระภาษีเท่ากับ 
14 รายการต้อนรับของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเท่ากับ 13 รายส าหรับเรื่องที่เป็น
ปัญหาน้อยที่สุดได้แก่ไม่มีการให้บริการในช่วงพักกลางวันจ านวน 8 รายตามล าดับ 

6.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการปรากฏว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการช าระ
ภาษีไม่ชัดเจนเท่ากับ 25 ราย รองลงมาได้แก่ไม่มีก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษีไว้ล่วงหน้าเท่ากับ 23 รายการ
ให้บริการไม่มีความเสมอภาคไม่เรียบล าดับก่อนหลังเท่ากับ 21 รายส าหรับเรื่องที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดได้แก่ไม่มี
มาตรการจูงใจในการให้ประชาชนมาช าระภาษีด้วยการแจกของสมนาคุณจ านวน 12 รายตามล าดับ 

6.3 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกปรากฏว่าสถานที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกยไชยมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการมีความถี่เท่ากับ 22 ราย รองลงมาได้แก่การไปช าระภาษีที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยไชยมีความยากล าบากต่อการเดินทางเท่ากับ 21 รายการจัดบริการน้ าดื่มหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ส าหรับผู้มารับ
บริการมีไม่เพียงพอเท่ากับ 18 รายส าหรับเร่ืองที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดได้แก่การจัดป้ายและผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
ไม่ชัดเจนจ านวน 6 รายตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษที้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลโดยการพิจารณาการบริการด้านการเสียภาษีท้องถิ่นเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีช่วงอายุระหว่าง41-50ปีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอาชีพ
เกษตรกรรม/เกษตรกรมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท 

2. ระดับทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้เป็นเพราะท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยทุกด้านโดยเฉพาะด้านคุณภาพการบริการ
จัดเก็บภาษีซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาช าระภาษีท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยโดยไม่มี
การค้างช าระภาษีหรือลดจ านวนรายที่ค้างช าระภาษีอีกทั้งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีการส่งเสริม
การบริหารการด้านจัดเก็บภาษีท้องถิ่นด้วยความยุตธิรรมอัตราภาษีมีความแนน่อนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเน้นความประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิน่ส่งผลให้ความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี เย็นทรัพย์ (2553) ได้
ท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเหล่าหลวงอ าเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้ 

ด้านความยุติธรรมพบว่าระดับทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ในโดยรวมอยู่ในระดับน้อยทั้งเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเกย
ไชย มีกฎหมายก าหนดถึงอัตราภาษีท้องถ่ินไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีจ านวนบุคลากร
น้อยจึงไม่สามารถให้บริการด้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตอบค าถาม
ได้อย่างกระจ่างเมื่อประชาชนมีข้อสงสัยในเรื่องที่ติดต่อเจ้าหน้าให้ความเป็นธรรมในขั้นตอนการให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคต่อทุกๆคนเจ้าหน้าที่แจ้งให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีที่ท่านต้องช าระลว่งหน้าแต่ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมบางครั้งออกไปประกอบอาชีพจึงได้รับหนังสือการแจ้งให้ช าระภาษีลว่งหน้าล่าช้าประชาชน
บางส่วนขาดความรู้ความเข้าในด้านข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผลให้ความคิดเห็น
ของประชาชนจึงอยู่ในระดับน้อยสอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล เนื่องจ านง (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็น
ของประชาชนผู้เสียภาษีต่อกระบวนการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีจากผลการศึกษาพบว่าผู้เสีย
ภาษีบางรายทั้งไม่เข้าใจหรือทราบถึงวิธีการข้ันตอนในการช าระภาษีรวมทั้งยังมีความเห็นในทางลบ 

ด้านความแน่นอน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง นี้เป็นเพราะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยได้ก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษีล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและบริการด้วยความเต็มใจองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยสามารถ
น าเงินภาษีที่ประชาชนเสียให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยกลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนมี
การแจ้งให้ประชาชนทราบถึงอัตราภาษีที่ท่านต้องช าระล่วงหน้าอีกทั้งได้ปิดประกาศอธิบายชี้แจงและแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการอย่างชัดเจนและแน่นอนเป็นผลให้ความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัย
ของดวงเพ็ญ หารา (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาในอ าเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาในอ าเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางและด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความสะดวก พบว่ามีทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ช าระภาษีด้วยการออกบริการองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยเคลื่อนที่รับช าระภาษีมีการรับ
ช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนมา
ช าระภาษีด้วยการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ช าระภาษีที่มาช าระภาษีไม่เกินก าหนดระยะเวลามีการรับช าระภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีความรวดเร็วในการให้บริการและองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยอ านวยความ
สะดวกโดยให้บริการในวันหยุดราชการสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรีย์ พลหนองหลวง (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องความ
คิดเห็นของผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง
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อ าเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลางอ าเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสถานที่ให้บริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และด้านระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับภาษีบ ารุงท้องที่อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความประหยัด พบว่าทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้เป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีในวันหยุดซึ่งเป็นการประหยัดเวลาในการท างานในวันปกติที่ตั้งส านักงานจัดเก็บภาษีมี
ความเหมาะสมการเดินทางไป-มาสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการให้การบริการการ
เสียภาษีด้วยความรวดเร็วเป็นการประหยัดเวลาอีกทั้งการรับช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีขั้นตอน
การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนประหยัดเวลามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย
ด าเนินการจัดท าด้วยเงินงบประมาณจากเงินภาษีของประชาชนเป็นไปอย่างประหยัดสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเพ็ญ 
หารา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาในอ าเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาในอ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการที่ทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  

3. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกย
ไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสามารถอภิปรายผลดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการเสียภาษีท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามเพศอาชีพและระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่าง
กันทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยได้น าภาษีของประชาชนมาบริหารจัดการก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุดเช่นการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างส่งเสริมอาชีพก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยไชยซึ่งการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการพัฒนาออกมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยประชาชนทุกเพศทุกอาชีพทุก
ระดับการศึกษาได้รับความสะดวกสบายจากการน าภาษีที่ตนเองเสียมาพัฒนาท้องถิ่นเป็นผลให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี เย็นทรัพย์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวงอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีหมู่ต่างกันเกี่ยวกับประสิทธิสภาพการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวงพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการเสียภาษีท้องถิ่นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามอายุและรายได้ต่อเดือนโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ0.05 ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันและประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนสูงย่อมมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหลากหลาย
ช่องทางกว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยเป็นผลให้ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเพ็ญ หารา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด้าน
การจัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาในอ าเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมผลการศึกษาพบว่าผลการ
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เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาในอ าเภอ
โพนสวรรค์จังหวัดนครพนมที่จ าแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและที่จ าแนกตามประเภทภาษีพบว่าโดยรวมมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าที่จ าแนกตามประเภทภาษีแตกต่างกัน 1 ด้านคือด้าน
การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ แยกได้ 3 ด้านด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการปรากฏว่ าเจ้าหน้าที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการช าระภาษีการต้อนรับของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกยไชยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสการรับ – จ่ายเงิน –ของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามไม่
ชัดเจนยากต่อการท าความเข้าใจองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยไม่มีการให้บริการในช่วงพักกลางวันด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการปรากฏว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการช าระภาษีไม่ชัดเจนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกยไชยไม่มีก าหนดระยะเวลาในการช าระภาษีไว้ล่วงหน้าการให้บริการไม่มีความเสมอภาคไม่เรียบล าดับ
ก่อนหลังองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงอัตราที่ต้องช าระภาษีล่วงหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกยไชยมีขั้นตอนในการช าระภาษีมีความล่าช้าและยุ่งยากองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยไม่มีการ
ให้บริการในวันหยุดราชการไม่มีมาตรการจูงใจในการให้ประชาชนมาช าระภาษีด้วยการแจกของสมนาคุณด้านสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกปรากฏว่าสถานที่จอดรถขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
การไปช าระภาษีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีความยากล าบากต่อการเดินทางการจัดบริการน้ าดื่มหนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ส าหรับผู้มารับบริการมีไม่เพียงพอห้องน้ าห้องสุขาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีการการจัดส านักงานไม่เป็นสัดเป็นส่วนยากต่อการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ส านักงานไม่มีความเป็นระเบียบและไม่สวยงามองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยไม่ให้ความส าคัญกับการจัด
สภาพแวดล้อมด้านสถานที่เช่นการน าต้นไม้มาตกแต่งสถานที่ฯลฯองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีโต๊ะเก้าอี้ในการ
กรอกเอกสารการช าระเงินมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการฯองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยมีการจัดป้ายและผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริการไม่ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ แสงไกร (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลบ้านเป้าอ าเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารผลการศึกษาพบว่าข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลบ้านเป้าอ าเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารสรุปได้ดังนี้ควรมี
เอกสารหรือตัวอย่างเอกสารที่อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายมีป้ายปิดประกาศแสดงอัตราค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ชัดเจนและโปร่งใสควรจะมีการประชาสัมพันธ์หรือออกให้บริการนอกสถานที่เช่นการออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีตามหมู่บ้านต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่ควรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ด้านความยุติธรรม ควรมีการให้บริการประชาชนด้วยความยุติธรรมและเป็นกันเอง เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีหรือมีความคิดเห็นต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยในด้านบวก 

2. ด้านความแน่นอน ควรมีการปิดประกาศอธิบายชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการอย่างชัดเจนและ
แน่นอน เพื่อให้การบริการด้านภาษีท้องถิ่นมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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3. ด้านความสะดวก ควรสร้างมาตรการจูงใจให้ประชาชนมาช าระภาษี โดยการแจกของสมนาคุณให้กับผู้
ช าระภาษีที่มาช าระภาษีไม่เกินก าหนดระยะเวลา หรือควรมีการรับช าระภาษีท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และควรมี
การอ านวยความสะดวกโดยให้บริการในวันหยุดราชการในช่วงฤดูกาลจัดเก็บภาษี 

4. ด้านความประหยัด ควรมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยด าเนินการจัดท า
ด้วยเงินงบประมาณจากเงินภาษีของประชาชนเป็นไปอย่างประหยัด เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้ทราบว่าเงินของตนที่
เสียภาษีได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
หาแนวทางร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชยในการแก้ปัญหาและอุปสรรคจากการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งช่วยลดปัญหาการค้างช าระภาษี ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการจัดเก็บภาษีรายได้และด้านอื่นๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและเป็นข้อสารสนเทศใน
การพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

3. ควรศึกษากระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
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บทคัดย่อ  
กำรศึกษำคร้ังนี้เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจที่มี

ผลต่อพฤติกรรมในกำรตัดสินใจกำรใช้ซ้ ำของบริกำรสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประชำกรที่ใช้ใน
กำรศึกษำ ได้แก่ผู้บริโภคที่เคยใช้บริกำรในร้ำนสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ ำนวน 14,400 คน 
กลุ่มตัวอย่ำงก ำหนดโดยใช้สูตรของ Taro - Yamanne ระดับควำมเชื่อมั่น 95% จ ำนวน 400 คนใช้วิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเลือกตัวอย่ำงแบบสะดวก ปัจจัยทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีอำยุอยู่ในช่วง 31-40 ปี เป็นจ ำนวน 
153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 มีระดับกำรศึกษำ ปริญญำตรี จ ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 มีอำชีพ
พนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บำท จ ำนวน 
146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำร
ด้ำนสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภำพรวม พบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 
4.03 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.19 รองลงมำ คือ ด้ำนกำร
ประสำนงำนบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.17 รองลงมำ คือ ด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน มีค่ำเฉลี่ย 4.10 รองลงมำ คือ            
ด้ำนคุณภำพบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.08 รองลงมำ คือ ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ย 3.81 และด้ำนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.81 กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ 
ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่ำผู้ที่มีอำชีพที่แตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นด้ำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ที่แตกต่ำงกัน  

 
ค้าส้าคัญ : คุณภาพในการให้บริการ, ความพึงพอใจ, สถานบริการด้านสปา 
 
Abstract 

This study is a survey. The purpose is to study the relationship between satisfaction 
and reuse of spa services. General characteristics of spa users and personal data were 
analyzed by sex, age, marital status, education level, occupation, income per month. 
Influence of decision making on spa behavior. The district. Nakhon Pathom Population 
used in education Consumers who used to shop in the spa. The district. 14,400 people 
Samples were determined using the Yamane formula. The 95% confidence level was used 
for 400 samples. Demographic factors of the respondents. The majority of respondents were 
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266 females, or 66.50%, aged between 31-40 years, totaling 153 persons, or 38.30%. There 
were 227 undergraduate students, or 56.80%. Private companies 141 companies, 35.30%, 
average monthly income. 20,001-40,000 Baht, 146 people or 36.50%. 

Average and standard deviation of customer satisfaction toward spa services. The 
district. As a whole, the satisfaction was at a high level, with an average of 4.03. The 
highest mean of ease of service was 4.19, followed by coordination of service. The average 
was 4.17, followed by the average of 4.10, followed by the quality of service by 4.08, 
followed by the information. The mean score was 3.81 and the mean of service cost was 
3.81. The comparison of customer satisfaction with the service of the spa. The district. 
Nakhon Pathom Find out who has a different career. There are opinions about customer 
satisfaction on the service of thespa are different 

 
Keywords : Quality of service, satisfaction, Spa Services 

 
บทน้า 

กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงสภำพสังคม เช่นปัญหำกำรจรำจรทั้งทำงบกและทำงน้ ำ ปัญหำ
เศรษฐกิจผันผวน ปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และกำรแข่งขันที่เกิดขึ้นในสังคมสูงมำกขึ้น กำรใช้ชีวิตที่เร่งรีบ แล้วยัง
รวมถึงด้ำนกำรถดถอยของร่ำงกำรมนุษย์ที่ทรุดโทรมลงไปตำมวัย ปัญหำต่ำงๆ เหล่ำนี้มีผลกระทบต่อสุขภำพจิตใจ
และสุขภำพกำยของคนเรำ ท ำให้คนส่วนใหญ่ต้องหันไปเข้ำหำสถำนที่ออกก ำลังกำยและสถำนประกอบกำรด้ำน
บริกำรสปำ เพื่อกำรผ่อนคลำยควำมเครียดด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  คนส่วนใหญ่เริ่มหันมำดูแลและใส่ใจในเรื่อง
สุขภำพและควำมงำมกันมำกข้ึน ปัจจุบันนี้สถำนประกอบกำรเก่ียวกับเรื่องสุขภำพและควำมงำมได้เกิดขึ้นมำกมำย 
ไม่ว่ำจะเป็นสถำนที่ออกก ำลังกำย หรือสถำนควำมงำมด้ำนสรีระ ผิวพรรณ รวมทั้งสถำนประกอบกำรด้ำนสปำ 
โดยเฉพำะสถำนประกอบกำรด้ำนสปำ มีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นที่นิยมกันมำกในหมู่คนรักษำสุขภำพ
และด้ำนควำมงำม (สุพรรณี ผุดผ่องอนันต์, 2556:1) 

โดยในปัจจุบันนี้ สถำนประกอบกำรบริกำรสปำ เป็นกำรบริกำรอีกทำงเลือกหนึ่งของคนที่ต้องกำรกำรผ่อน
คลำยจำกกำรท ำงำน ควำมเม่ือยล้ำ ควำมเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยกำรนวดของบริกำร จะช่วยให้ผ่อน
คลำยควำมเม่ือยล้ำของร่ำงกำย นอกจำกจะมีกำรนวดเพื่อผ่อนคลำยแล้วยังมีกำรนวดเพื่อดูแลผิวพรรณให้สวยงำม
อีกด้วย ท ำให้คนส่วนใหญ่คลำยจำกควำมเครียด หำยจำกกำรเมื่อยล้ำ ตอบสนองควำมต้องกำรของคนส่วนใหญ่ได้
มำกขึ้น จนท ำให้คนบำงกลุ่มติดนวดก็มี สถำนประกอบกำรบริกำรสปำในยุคปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำรูปแบบต่ำงๆ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เช่น กำรนวดร่ำงกำย (Body Massage), อบซำวน่ำหรืออบสมุนไพร 
(Aroma Steam / Herbal Steam), สครับ (Scrub), กำรห่อร่ำงกำย (Body Wrap), วำรีบ ำบัดหรือกำรบ ำบัดด้วย
น้ ำ (Hydro Therapy), ฯลฯ  

ปัจจุบันธุรกิจสปำได้รับกำรนิยมเป็นอย่ำงมำกท ำให้นักลงทุนหันมำให้ควำมสนใจในธุรกิจนี้  จึงเกิดกำร
แข่งขันสูง ธุรกิจสปำเป็นธุรกิจที่เน้นบรรยำกำศ ควำมสวยงำม ผ่อนคลำย เนื่องจำกสปำเป็นที่นิยมทั้งชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ บำงคนใช้บริกำรสปำเพื่อควำมงำม บำงคนใช้บริกำรสปำเพื่อกำรรักษำและกำรผ่อนคลำย เนื่องจำกส
ปำมีหลำกหลำยระดับ หลำยรำคำ จึงท ำให้คนส่วนใหญ่เข้ำถึงกำรใช้บริกำรสปำกันได้มำกขึ้น และในทุกวันนี้สถำน
ประกอบกำรบริกำรสปำจะมีขึ้นทุกภำคของเมืองไทยง่ำยต่อกำรไปใช้บริกำรสปำ 

ดังนั้น จึงเป็นหัวข้อที่น่ำสนใจในกำรวิจัยในด้ำนบริหำรรธุรกิจมหำบัณฑิตว่ำ กำรศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงควำมพึงพอใจและกำรใช้บริกำรซ้ ำของบริกำรสปำนั้น ว่ำในระยะเวลำ 1 เดือนมีผู้มำใช้บริกำรสปำซ้ ำใน
รูปแบบใด และเหตุใดถึงใช้บริกำรซ้ ำ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงท ำกำรวิจัยเพื่อหำข้อสรุปและเหตุผลในหัวข้อของกำรวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจและกำรตัดสินใจใช้บริกำรซ้ ำของบริกำร สปำในเขตพื้นที่

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

กรอบแนวความคิดในการท้าการวิจัย 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
กำรศึกษำคร้ังนี้ เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจและกำรใช้บริกำรซ้ ำของบริกำรสปำ ใน

เขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้ใช้กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) 
1. กลุ่มตัวอย่ำงผู้วิจัยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง คือ ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นประชำกรในเขตพื้นท่ีอ ำเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม โดยเลือกตัวอย่ำงจำกผู้บริโภคที่เคยใช้บริกำรในร้ำนสปำ วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงในที่นี้จะใช้
วิธีกำรเลือกตัวอย่ำงแบบสะดวก จำกจ ำนวนร้ำนสปำท่ีท ำกำรศึกษำท้ังหมด 32 แห่ง (ที่มำ : สำธำรณสุข) แต่ละ
แห่งจะให้บริกำรลูกค้ำ โดยเฉลี่ยวันละ 15 คน ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ใช้บริกำรสปำเฉลี่ยต่อเดือนประมำณ 
14,400 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำมเชิงปริมำณ (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบ
สอบถำมโดยอำศัยข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับข้อมูลที่ท ำกำรเก็บรวบรวมใน
แบบสอบถำมแบ่งออกเป็นส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 มีจ ำนวน 5 ข้อ เป็นกำรสอบถำมแบบส ำรวจ (Check List) โดยค ำถำมเป็นแบบให้
ผู้ตอบเลือกตอบ โดยมีค ำถำมส ำหรับกรองคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อำย ุ
3. ระดับกำรศึกษำ 
4. อำชีพ 
5. รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ 
(ปวีณำ รัตนงำมแสง, 2549,หน้ำ 2-3) 
1. ด้ำนควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร 
2. ด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน 
3. ด้ำนกำรประสำนงำนบริกำร 
4. ด้ำนคุณภำพบริกำร 
5. ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
6. ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร 

 
อัตราการใช้บริการซ ้า 

ของบริการสปา 



ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นที่มีต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจและ
กำรใช้บริกำรซ้ ำของบริกำรสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมซึ่งจะมีรูปแบบและบริกำรของสปำ  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
3. กำรวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) ด้วยค่ำสถิติ ดังนี้ 

3.1 วิเครำะห์สถิติพื้นฐำนของสถำนภำพผู้ตอบแบบสอบถำม โดยค่ำกำรแจกแจก ควำมถี่และ        
ค่ำร้อยละ โดยกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน  

3.2 กำรวิเครำะห์สถิติพื้นฐำน เพื่อให้ทรำบลักษณะกำรแจกแจงในแต่ละตัวแปรโดยจะใช้สถิติ
พื้นฐำนบรรยำยให้ทรำบค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ( ,̅ S.D., Correlation) 

3.3 กำรบรรยำยเชิงพรรณนำเก่ียวกับข้อเสนอแนะ เพื่อกำรน ำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนำ  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ในเขตพื้นที่

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 
 ปัจจัยทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ ำนวน 266 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.50 และ เพศชำย จ ำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 อำยุอยู่ในช่วง 31-40 
ปี เป็นจ ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมำ คือ อำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 
รองลงมำ คือ อำยุ 61 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมำ คือ อำยุ 20-30 ปี จ ำนวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ อำยุ 51-60 ปี จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 มีระดับกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
จ ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมำ คือ สูงกว่ำปริญญำตรี เป็นจ ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
และต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีอำชีพพนักงำนบริษัท เอชน จ ำนวน 141 คน         
คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมำ คือ ข้ำรำชกำร จ ำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมำ คือ พนักงำน
รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 รองลงมำ คือ ธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.50 และนักเรียน/นักศึกษำ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 
บำท จ ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมำ คือ รำยได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 20,000 บำท จ ำนวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมำ คือ 60,001-80,000 บำท จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 รองลงมำ คือ 
40,001-60,000 บำท จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 รองลงมำ คือ 100,001 บำท ขึ้นไป จ ำนวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 รองลงมำ คือ 80,001-100,000 บำท จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 

ตอนที่ 2 ปัจจัยของควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภำพรวม 

ในภำพรวม พบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.03 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ              
ด้ำนควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.19 รองลงมำ คือ ด้ำนกำรประสำนงำนบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.17 
รองลงมำ คือ ด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน มีค่ำเฉลี่ย 4.10 รองลงมำ คือ ด้ำนคุณภำพบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.08 
รองลงมำ คือ ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ย 3.81 และด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.81  

ในด้ำนควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก             
มีค่ำเฉลี่ย 4.19 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ภำยในร้ำนมีบรรยำกำศที่ดี มีค่ำเฉลี่ย 4.28 รองลงมำ คือ ท ำเลที่ตั้ง
ของร้ำนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว มีค่ำเฉลี่ย 4.25 รองลงมำ คือ พนักงำนมีเพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 
4.22 รองลงมำ คือ มีสิ่งบริกำรระหว่ำงกำรรอรับกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำ คือ มีห้องน้ ำและห้อง
อำบน้ ำถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำ คือ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรรอเข้ำรับกำรบริกำรแต่ละ
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คร้ัง มีค่ำเฉลี่ย 4.19 รองลงมำ คือ กำรจัดตกแต่งสถำนที่ภำยในร้ำนเป็นสัดส่วนเหมำะสมสวยงำม มีค่ำเฉลี่ย 4.19 
และมีกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีค่ำเฉลี่ย 3.99 

ในด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.10 โดย
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงำนแต่งกำยสุภำพและเรียบร้อย มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ พนักงำนยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นและค ำติชมของลูกค้ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ พนักงำนแสดงควำมเป็นมิตร และเต็มใจให้บริกำร 
มีค่ำเฉลี่ย 4.21 รองลงมำ คือ พนักงำนมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำ คือ พนักงำนสำมำรถ
ตอบข้อซักถำม และอธิบำยรำยละเอียดที่ลูกค้ำต้องกำรได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.17 รองลงมำ คือ พนักงำนพูดจำสุภำพและมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีค่ำเฉลี่ย 4.16 และพนักงำนมีกำรต้อนรับและยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองดี มีค่ำเฉลี่ย 3.33  

ในด้ำนกำรประสำนงำนบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ย 4.17 
โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ลูกค้ำสำมำรถขอรับบริกำรได้ทุกประเภทตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.33 
รองลงมำ คือ มีกำรติดตำมผลหลังกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ ลูกค้ำสำมำรถติดต่อขอรับบริกำร
ทำงโทรศัพท์ล่วงหน้ำได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ ลูกค้ำติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวกและรวดเร็ว                  
มีค่ำเฉลี่ย 3.98 และมีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง มีค่ำเฉลี่ย 3.89  

ในด้ำนคุณภำพบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.08 โดยด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรนวดท ำให้ลูกค้ำรู้สึกกระปรี้กระเปร่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.25 รองลงมำ คือ ต ำแหน่งที่ปวดของลูกค้ำ
มีอำกำรดีขึ้นภำยหลังได้รับกำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.24 รองลงมำ คือ กำรนวดเป็นกำรบ ำบัดและรักษำสุขภำพให้อยู่
ในสภำวะที่ดี มีค่ำเฉลี่ย 4.17 รองลงมำ คือ น้ ำหนักมือที่กดลงบนตัวลูกค้ำมีควำมพอดี มีค่ำเฉลี่ย 4.12 รองลงมำ 
คือ กำรนวดท ำให้ลูกค้ำเกิดกำรผ่อนคลำยมีค่ำเฉลี่ย 3.86 และมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรให้บริกำร           
มีค่ำเฉลี่ย 3.81  

ในด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 โดย
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงำนสำมำรถก ำหนดระยะเวลำในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.90 รองลงมำ คือ
พนักงำนอธิบำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกับอำกำรและปญัหำสุขภำพแก่ลูกค้ำได้ มีค่ำเฉลี่ย 3.83 รองลงมำ คือ พนักงำนมี
กำรตอบข้อซักถำมเก่ียวกับอำกำรเจ็บปวดได้อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 3.78 และ พนักงำนให้ค ำแนะน ำ
เก่ียวกับกำรปฏิบัติตัวทุกครั้งหลังกำรให้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.73  

ในด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 โดย
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ลูกค้ำสำมำรถเลือกอัตรำค่ำบริกำรได้ตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.83 รองลงมำ คือ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 3.81 และค่ำบริกำรที่จ่ำยไปคุ้มค่ำกับกำรใช้บริกำรที่
ได้รับ มีค่ำเฉลี่ย 378  

ตอนที่ 3 กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ในเขต
พื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ ำแนกตำมคุณลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

จ ำแนกตำมเพศ ในภำพรวมและรำยด้ำน ทดสอบโดยใช้ค่ำสถิติ T-test พบว่ำในเพศที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ที่แตกต่ำงกัน ในภำพรวม และใน
ด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน ด้ำนคุณภำพบริกำร เนื่องจำกมีค่ำ Sig ที่น้อยกว่ำ 0.05 

จ ำแนกตำมอำยุ ในภำพรวมและรำยด้ำน ทดสอบโดยใช้ค่ำสถิติ ANOVA พบว่ำในช่วงอำยุที่แตกต่ำงกัน มี
ผลต่อพฤติกรรมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ที่แตกต่ำงกัน ทั้งในภำพรวม
และในรำยด้ำน เนื่องจำกมีค่ำ Sig ที่น้อยกว่ำ 0.05  

จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวมและรำยด้ำน ทดสอบโดยใช้ค่ำสถิติ ANOVA พบว่ำในระดับ
กำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ          
ที่แตกต่ำงกัน ในด้ำนควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร เนื่องจำกมีค่ำ Sig ที่น้อยกว่ำ 0.05 
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จ ำแนกตำมอำชีพ ในภำพรวมและรำยด้ำน ทดสอบโดยใช้ค่ำสถิติ ANOVA พบว่ำในอำชีพที่แตกต่ำงกัน มี
ผลต่อพฤติกรรมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ที่แตกต่ำงกัน ในด้ำนควำม
สะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร ด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน ด้ำนกำรประสำนงำนบริกำร ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร 
และ ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร เนื่องจำกมีค่ำ Sig ที่น้อยกว่ำ 0.05 

จ ำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภำพรวมและรำยด้ำน ทดสอบโดยใช้ค่ำสถิติ ANOVA พบว่ำในรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำร
ด้ำนสปำ ที่แตกต่ำงกัน ทั้งในภำพรวมและในรำยด้ำน เนื่องจำกมีค่ำ Sig ที่น้อยกว่ำ 0.05 

ส่วนที่ 4 อัตรำกำรใช้บริกำรซ้ ำของบริกำรสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ ลูกค้ำใช้บริกำรสปำซ้ ำในที่เดิมเฉลี่ยสูงสุด 5 ครั้ง และเหตุผลในกำรใช้บริกำรส

ปำซ้ ำในที่เดิม เนื่องจำกมีควำมพึงใจในผลลัพธ์ในกำรให้บริกำร บรรยำกำศดี พนักงำนบริกำรมีควำมใส่ใจและเต็ม
ใจให้บริกำร รำคำเหมำะสมและสถำนที่สะดวกใกล้บ้ำน หรือมีที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภัย แต่เมื่อมีเหตุกำรณ์
ใดที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกไม่พอใจ ลูกค้ำจะลองค้นหำร้ำนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นตัวเลือกในกำรเลือกใช้บริกำรครั้งถัดไป  

 
อภิปรายผล 

จำกกำรวิจัยเร่ืองควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ ำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 และ เพศชำย จ ำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 อำยุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี เป็นจ ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมำ คือ อำยุ 41-50 ปี จ ำนวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.50 รองลงมำ คือ อำยุ 61 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 รองลงมำ คือ อำยุ 20-30 ปี 
จ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ อำยุ 51-60 ปี จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 มีระดับกำรศึกษำ 
ปริญญำตรี จ ำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมำ คือ สูงกว่ำปริญญำตรี เป็นจ ำนวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.50 และต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีอำชีพพนักงำนบริษัท เอชน จ ำนวน 
141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมำ คือ ข้ำรำชกำร จ ำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมำ คือ 
พนักงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 รองลงมำ คือ ธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.50 และนักเรียน/นักศึกษำ จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
40,000 บำท จ ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมำ คือ รำยได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 20,000 บำท 
จ ำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมำ คือ 60,001-80,000 บำท จ ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 
รองลงมำ คือ 40,001-60,000 บำท จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 รองลงมำ คือ 100,001 บำท ขึ้นไป 
จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 รองลงมำ คือ 80,001-100,000 บำท จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของสิปปศุณี บำเรย์ (2555) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรส
ปำในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชำวจีน กรณีศึกษำจังหวัดภูเก็ตพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอำยุระหว่ำง 20-30 ปี มีกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อรทัย จันทรโร (2559) 
ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดมีควำมส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ 31 – 35 ปี มีกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี อำชีพ
เป็นพนักงำนบริษัทเอกชน และมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน มำกกว่ำ 30,000 บำท  

ตอนที่ 2 ปัจจัยของควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในภำพรวม 
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ในภำพรวม พบว่ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.03 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำน
ควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.19 รองลงมำ คือ ด้ำนกำรประสำนงำนบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.17 
รองลงมำ คือ ด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน มีค่ำเฉลี่ย 4.10 รองลงมำ คือ ด้ำนคุณภำพบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.08 
รองลงมำ คือ ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ย 3.81 และด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.81 ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของอรทัย จันทรโร (2559) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดมีควำมส ำคัญต่อพฤติกรรม
กำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงกำรตลำดกับ
พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำง
กำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ อยู่
ในระดับมำก 

ในด้ำนควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย 4.19 โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ภำยในร้ำนมีบรรยำกำศที่ดี มีค่ำเฉลี่ย 4.28 รองลงมำ คือ ท ำเลที่ตั้ง
ของร้ำนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว มีค่ำเฉลี่ย 4.25 รองลงมำ คือ พนักงำนมีเพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 
4.22 รองลงมำ คือ มีสิ่งบริกำรระหว่ำงกำรรอรับกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำ คือ มีห้องน้ ำและห้อง
อำบน้ ำถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำ คือ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรรอเข้ำรับกำรบริกำรแต่ละ
คร้ัง มีค่ำเฉลี่ย 4.19 รองลงมำ คือ กำรจัดตกแต่งสถำนที่ภำยในร้ำนเป็นสัดส่วนเหมำะสมสวยงำม มีค่ำเฉลี่ย 4.19 
และมีกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีค่ำเฉลี่ย 3.99 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของอรทัย 
จันทรโร (2559) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดมีควำมส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงกำรตลำดกับพฤติกรรมกำรเลือกใช้
บริกำรสปำของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำน
กำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ อยู่ในระดับมำก 

ในด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.10 โดย
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงำนแต่งกำยสุภำพและเรียบร้อย มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ พนักงำนยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นและค ำติชมของลูกค้ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ พนักงำนแสดงควำมเป็นมิตร และเต็มใจให้บริกำร 
มีค่ำเฉลี่ย 4.21 รองลงมำ คือ พนักงำนมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.20 รองลงมำ คือ พนักงำน
สำมำรถตอบข้อซักถำม และอธิบำยรำยละเอียดที่ลูกค้ำต้องกำรได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.17 รองลงมำ คือ พนักงำนพูดจำ
สุภำพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีค่ำเฉลี่ย 4.16 และพนักงำนมีกำรต้อนรับและยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองดี มีค่ำเฉลี่ย 
3.33 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของอรทัย จันทรโร (2559) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดมีควำมส ำคัญต่อ
พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  พบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำง
กำรตลำดกับพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ 
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำง
กำยภำพ อยู่ในระดับมำก  

ในด้ำนกำรประสำนงำนบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.17 
โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ลูกค้ำสำมำรถขอรับบริกำรได้ทุกประเภทตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.33 
รองลงมำ คือ มีกำรติดตำมผลหลังกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ ลูกค้ำสำมำรถติดต่อขอรับบริกำร
ทำงโทรศัพท์ล่วงหน้ำได้ มีค่ำเฉลี่ย 4.33 รองลงมำ คือ ลูกค้ำติดต่อขอรับบริกำรได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มี
ค่ำเฉลี่ย 3.98 และมีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง มีค่ำเฉลี่ย 3.89 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของศัชชญำส์ ดวง
จันทร์ และนริศำ ค ำแก่น(2557) จำกผลกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม
กำรใช้บริกำรสปำ เพื่อสุขภำพและควำมงำม สำมำรถสรุปแนวทำงกำรจัดกำรธุรกิจสปำเพื่อสุขภำพและควำมงำม 
เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร ผู้ประกอบกำรควรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำร
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ให้บริกำรให้มีควำมหลำกหลำย เช่น นวดน้ ำมันสมุนไพร นวดแผนไทย นวดฝ่ำเท้ำ อบไอน้ ำสมุนไพร ควรมีกำร
บริกำรแบบครบวงจร เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อต้องกำรควำมสบำย มีสุขภำพดี
ตลอดจนต้องกำรควำมสวยงำม ในกำรท ำสปำกับร่ำงกำย ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นธรรมชำติในกำรดูแลสุขภำพ
ร่ำงกำย ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ผู้ประกอบกำรควรมีกำรติดป้ำยบอกเส้นทำงให้ชัดเจน หรือให้ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ตได้เปิด-ปิดสถำนบริกำรในเวลำที่เหมำะสม ลูกค้ำส่วนใหญ่จะมำใช้
บริกำร ในวันเสำร์-อำทิตย์ดังนั้น ควรเพิ่มเวลำเปิด-ปิด ในวันหยุดให้มำกกว่ำเดิม และสำมำรถติดต่อผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตได้เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อนัดหมำยใช้บริกำร 

ในด้ำนคุณภำพบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.08 โดยด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ กำรนวดท ำให้ลูกค้ำรู้สึกกระปรี้กระเปร่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.25 รองลงมำ คือ ต ำแหน่งที่ปวดของลูกค้ำ
มีอำกำรดีขึ้นภำยหลังได้รับกำรบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.24 รองลงมำ คือ กำรนวดเป็นกำรบ ำบัดและรักษำสุขภำพให้อยู่
ในสภำวะที่ดี มีค่ำเฉลี่ย 4.17 รองลงมำ คือ น้ ำหนักมือที่กดลงบนตัวลูกค้ำมีควำมพอดี มีค่ำเฉลี่ย 4.12 รองลงมำ 
คือ กำรนวดท ำให้ลูกค้ำเกิดกำรผ่อนคลำยมีค่ำเฉลี่ย 3.86 และมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรให้บริกำร มี
ค่ำเฉลี่ย 3.81 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของอรทัย จันทรโร (2559) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดมี
ควำมส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  พบว่ำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปัจจัยทำงกำรตลำดกับพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวน กำร
ให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ อยู่ในระดับมำก 

ในด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 โดย
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงำนสำมำรถก ำหนดระยะเวลำในกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.90 รองลงมำ คือ
พนักงำนอธิบำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกับอำกำรและปญัหำสุขภำพแก่ลูกค้ำได้ มีค่ำเฉลี่ย 3.83 รองลงมำ คือ พนักงำนมี
กำรตอบข้อซักถำมเก่ียวกับอำกำรเจ็บปวดได้อย่ำงชัดเจนและเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 3.78 และ พนักงำนให้ค ำแนะน ำ
เก่ียวกับกำรปฏิบัติตัวทุกครั้งหลังกำรให้รับบริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.73 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของศัชชญำส์ ดวงจันทร์ 
และนริศำ ค ำแก่น(2557) จำกผลกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรใช้
บริกำรสปำ เพื่อสุขภำพและควำมงำม สำมำรถสรุปแนวทำงกำรจัดกำรธุรกิจสปำเพื่อสุขภำพและควำมงำม เพื่อ
พัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ผู้ประกอบกำรควรมีกำรติดป้ำยบอกเส้นทำง
ให้ชัดเจน หรือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์ /อินเทอร์เน็ตได้เปิด-ปิดสถำนบริกำรในเวลำที่
เหมำะสม ลูกค้ำส่วนใหญ่จะมำใช้บริกำร ในวันเสำร์-อำทิตย์ดังนั้น ควรเพิ่มเวลำเปิด-ปิด ในวันหยุดให้มำกกว่ำเดิม 
และสำมำรถติดต่อผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อนัดหมำยใช้บริกำร  ด้ำนส่งเสริมกำรตลำด 
ผู้ประกอบกำรควรมีกำรโฆษณำทำงสื่อหลำกหลำย เช่น เอกสำร วิทยุสิ่งพิมพ์ทำงเว็บไซต์มีเอกสำรคู่มือแนะน ำ
เก่ียวกับบริกำรสปำ มีกำรให้ส่วนลดตำมระยะเวลำในกำรบริกำรหรือจ ำนวนครั้งในกำรบริกำร มีระบบสมำชิกเพื่อ
รับส่วนลด มีกำรลดรำคำบำงโอกำสและช่วงเทศกำล  ด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ 
ผู้ประกอบกำรควรมีกำรดูแลควำมสะอำดและกำรบริกำรอย่ำงถูกสุขลักษณะ มีควำมสะอำดของห้องน้ ำและห้อง
อำบน้ ำ มีสถำนที่นั่งรอหรือพักผ่อนได้ตำมอัธยำศัย กำรตกแต่งสถำนที่มีเอกลักษณ์ เช่น แบบไทย แบบยุโรป หรือ
แบบบำหลีฯลฯ อำจจะตกแต่งให้แตกต่ำงกันในแต่ละสถำนประกอบกิจกำร เพื่อเป็นกำรดึงดูดใจกับลูกค้ำ
ผู้ใช้บริกำร ระหว่ำงที่ลูกค้ำหรือผู้ที่มำรับ-ส่งลูกค้ำนั่งรออยู่นั้น ควรจัดให้มีควำมสะดวกสบำยโดยมีมุมที่ลูกค้ำ
ต้องกำรใช้เป็นที่ส่วนตัวได้เช่นนั่งดูทีวีดื่มน้ ำชำ กำแฟ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้ำได้ใช้บริกำร ซึ่งปัจจุบัน
สถำนบริกำรต้องพัฒนำในรูปแบบของกำรบริกำรให้ทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และที่ส ำคัญที่สุดให้
รักษำชื่อเสียงในกำรบริกำรที่มีคุณภำพไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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ในด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร ในรำยด้ำนพบว่ำมีควำมควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 โดย
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ลูกค้ำสำมำรถเลือกอัตรำค่ำบริกำรได้ตำมควำมต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.83 รองลงมำ คือ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 3.81 และค่ำบริกำรที่จ่ำยไปคุ้มค่ำกับกำรใช้บริกำรที่
ได้รับ มีค่ำเฉลี่ย 378 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของอรทัย จันทรโร (2559) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดมี
ควำมส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ ยวในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปัจจัยทำงกำรตลำดกับพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ อยู่ในระดับมำก 

ตอนที่ 3 กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ในเขต
พื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ ำแนกตำมคุณลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่ำงกัน ในภำพรวมและรำยด้ำน ทดสอบโดยใช้ค่ำสถิติ T-test พบว่ำในเพศที่
แตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อกำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ที่แตกต่ำงกัน 
ในภำพรวม และในด้ำนอัธยำศัยของพนักงำน ด้ำนคุณภำพบริกำร เนื่องจำกมีค่ำ Sig ที่น้อยกว่ำ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงำนวิจัยของสิปปศุณี บำเรย์ (2555) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรส
ปำในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชำวจีน กรณีศึกษำจังหวัดภูเก็ตพบว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่ำงกันของนักท่องเที่ยวชำวจีนกับพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำใน
ประเทศไทย มีผลต่อพฤติกรรมในกำรเลือกใช้บริกำรสปำที่ไม่ต่ำงกัน และเมื่อจ ำแนกตำมอำชีพ ในภำพรวมและรำย
ด้ำน ทดสอบโดยใช้ค่ำสถิติ ANOVA พบว่ำในอำชีพที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีต่อ
กำรให้บริกำรของสถำนบริกำรด้ำนสปำ ที่แตกต่ำงกัน ในด้ำนควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำร ด้ำนอัธยำศัยของ
พนักงำน ด้ำนกำรประสำนงำนบริกำร ด้ำนกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร และ ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำร เนื่องจำกมีค่ำ 
Sig ที่น้อยกว่ำ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสิปปศุณี บำเรย์ (2555) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดที่มี
ผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสปำในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชำวจีน กรณีศึกษำจังหวัดภูเก็ตพบว่ำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงอำชีพของนักท่องเที่ยวชำวจีนกับพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรสปำในประเทศไทย พบว่ำอำชีพที่ต่ำงกันมี
ผลต่อพฤติกรรมในกำรเลือกใช้บริกำรสปำที่ต่ำงกัน ทั้งในด้ำนสถำนที่ประเภทของกำรบริกำร เหตุจูงใจกำรเลือก
ช่วงเวลำ ระยะเวลำของกำรบริกำร ผู้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสปำ วิธีกำรจองหรือเลือกใช้บริกำร
สปำ และกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนบริกำรสปำที่ต่ำงกัน 

ตอนที่ 4 อัตรำกำรใช้บริกำรซ้ ำของบริกำรสปำ ในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่ำนมำ ลูกค้ำใช้บริกำรสปำซ้ ำในที่เดิมเฉลี่ยสูงสุด 5 ครั้ง และเหตุผลในกำรใช้บริกำรสปำซ้ ำในที่เดิม เนื่องจำกมี
ควำมพึงใจในผลลัพธ์ในกำรให้บริกำร บรรยำกำศดี พนักงำนบริกำรมีควำมใส่ใจและเต็มใจให้บริกำร รำคำ
เหมำะสมและสถำนที่สะดวกใกล้บ้ำน หรือมีที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภัย  แต่เมื่อมีเหตุกำรณ์ใดที่ก่อให้เกิด
ควำมรู้สึกไม่พอใจ ลูกค้ำจะลองค้นหำร้ำนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นตัวเลือกในกำรเลือกใช้บริกำรครั้งถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของอรทัย จันทรโร (2559) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยทำงกำรตลำดมีควำมส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้
บริกำรสปำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำและบริกำรเป็นสิ่งส ำคัญ ผู้ประกอบกำรจะต้องมีกำรคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเข้ำมำใช้ในกำรผลิต และมุ่งเน้นคุณภำพในกำรให้บริกำรให้มำกที่สุด 

2. ควรมีกำรศึกษำคู่แข่งทำงกำรตลำด ทั้งในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง ถึงวิธีกำรหรือกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ที่
น ำที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อน ำมำปรับใช้และพัฒนำให้ดีขึ้นกว่ำ 
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3. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยสภำพแวดล้อมเพิ่มเติม ถึงเรื่องกลุ่มเป้ำหมำยเดิมที่มีอยู่ ว่ำมีกลุ่มใดบ้ำง จะท ำ
อย่ำงไร เพื่อให้รักษำกลุ่มลูกค้ำเดิมให้คงอยู่ไว้และจะท ำอย่ำงไรถึงจะเพิ่มกลุ่มลูกค้ำให้มีมำกข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครั งต่อไป 

1. ในกำรศึกษำคร้ังนี้ ได้น ำทฤษฏีมำเพียงบำงด้ำนเท่ำนั้น ซึ่งในกำรศึกษำคร้ังหน้ำ ควรน ำทฤษฏีด้ำนอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องมำท ำกำรวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้มุมมองและข้อมูลที่ครอบคลุมที่หลำกหลำยด้ำนขึ้น 

2. ในกำรศึกษำคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเพียงในเขตพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเพียงกลุ่ม
ตัวอย่ำงเฉพำะพื้นที่เท่ำนั้น ในกำรศึกษำครั้งหน้ำควรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงในพื้นที่อื่นๆ เพื่อข้อมูลอำจมีควำมนิยมที่
แตกต่ำงกันของกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ 

3. ควรท ำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ผู้บริโภคที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงแนวโน้มและควำมต้องกำรที่แท้จริงของผู้บริโภค ทั้งนี้ ยังสำมำรถน ำ
ข้อมูลที่ได้มำใช้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคอีกด้วย 
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ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี 
 
OPINIONS REGARDING THE FACTORS AFFECTING PERFORMANCE 
EFFICIENCY OF THE SPACIAL WARFARE SCHOOL lOPBURI 
 
ผู้วิจัย   ชลิดา  บุญเปลี่ยน 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วรินทร์ทิพย์  ก าลังแพทย์ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ  
ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ โรงเรียนสงคราม
พิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท างานการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 มาตราส่วน ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี  สถิตที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test แบบ Independent) 
และค่าเอฟ (F-test) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้ที่ตอบแบบสบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี 
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างาน 1 - 5 ปี โดยภาพรวม ระดับความมีอิทธิพลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของ
ข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล ด้านต้นทุน ด้าน
กระบวนการท างาน และด้านผลลัพธ์ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของงานวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the factors affecting of The Special Warfare 
School Lopburi. And to compare the performance of The Special Warfare School Lopburi.  

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

The study indicated that The interviewees and respondents were mostly male. Most 
of the age range are not over 30 years old. Most of a monthly income about 15001-25000 
baht. Most respondents are in the lower level than Bachelor degree. Most of the work 
experience 1-5 years. Overall level of influence on the performance of The Special Warfare 
School Lopburi. And the results. It does not follow the hypothesis of the research. 
Statistically significant at the 0.05 level  

 
Key Words : Performance 
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บทน า 
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากความล้มเหลว

ของกิจการเป็นจ านวนไม่น้อย เกิดขึ้นจากปัญหาทางการบริหาร ด้วยเหตุนี้องค์การต่างๆจึงให้ความส าคัญกับปัญหา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับโครงสร้าง
ทางสังคมและจิตวิทยาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องหันมาสนใจการบริหารในเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์มากขึ้นโดยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับการบริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นระบบราชการหรือองค์การทางธุรกิจ ทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญที่สุด คือ คน ทุกองค์การล้วนแต่มุ่งแสวงหา
มาตรการในการน าทรัพยากรมนุษย์มาให้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์การ กล่าวได้ว่าความส าเร็จและความเจริญเติบโตขององค์การมักจะมีผลจากการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถและมีคุณค่าเสมอ แต่หากมองตามความจริงแล้วองค์การต่างๆมักจะละเลยและไม่ให้ความส าคัญคือ 
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพื่อมิให้สูญเสียคนดีมีความรู้ ความสามารถ ดังนั้น หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของผู้บริหาร ก็คือ การสร้างแรงจูงใจ สร้างความพึงพอใจเพื่อชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างกระตือรือร้น 
ทุ่มเท ความคิดจิตใจให้แก่องค์การมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งปัญหาในการท างานของพนักงานในองค์การไม่ว่าจะ
เป็นในด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผลตอบแทนรายได้ 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความยุติธรรมในการท างาน และด้านนโยบาย และ
การบริหาร ปัญหาเหล่านี้มีผลต่อความส าเร็จของงานและขององค์การ ซึ่งหากพนักงานเกิดปัญหาในการท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจแสดงอาการบางอย่าง เช่นเฉื่อยชา ผลงานลดลง นัดหยุดงาน ขัดแย้งกับหัวหน้ างานหรือ
เพื่อนร่วมงาน ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากพนักงานมีความพอใจในการท างาน
พนักงานก็จะทุ่มเทก าลังเต็มความสามารถในการท างาน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่จะสร้างงานแก่องค์การได้
อย่างเต็มที่  

ทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการจัดการและพัฒนาองค์กร ได้แก่ บุคคล เงิน วัตถุดิบ และวิธีการจัดการ 
โดยทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การคือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีผล
โดยตรงต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่อาศัยการพัฒนาความรู้เป็ น
พื้นฐานส าคัญทั้งยังมีส่วนในการผลักดันให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้
องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนินงานในอนาคต ทั้งนี้เพราะว่าขั้นตอนของการบริหารงาน ต้องอาศัยคนเป็น
ผู้ด าเนินการ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงหลักการจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้การ
ดูแลของตนเอง 

ในการด าเนินงานทุกองค์การ มักมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอคือ ปัญหาการออกจากกงานของพนักงานใน
ระดับต่างๆ ในขณะที่บางหน่วยงานทีการโยกย้ายงานบ่อย อีกทั้งปัญหาเรื่องการท างานให้ประสบผลส าเร็จตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเรื่องของค่าตอบแทน และสวัสดิการ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในองค์การ ซึ่งท าให้พฤติกรรมการท างาน เป็นไปโดยขาดประสิทธิภาพในการท างานปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานคือ แรงจูงใจในการท างาน การที่พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานสูง โดยเฉพาะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัว
พนักงานเอง ก็จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย และถ้าองค์การใดก็ตาม หากบุคคล
ในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะเป็นสาเหตุท าให้ผลการปฏิบัติงานต่ า คุณภาพงานลดลงซึ่งแสดงให้
เห็นว่าแรงจูงใจมีความส าคัญในการสร้างความพึงพอใจอันจะส่งผลต่อประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การซึ่งในปัจจุบันได้เน้นแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น การให้ความสนใจและความส าคัญต่อ
ความรู้สึกหรือเจตคติส่วนบุคคลจึงมีมากขึ้นในองค์กรต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเจตนคติ ที่ดีต่อการ
ท างาน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยกระตือรือร้นและด้วยความเต็มใจ มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง เพื่อให้ทราบว่าข้าราชการในโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์
สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างไร ทั้งยังเป็นการหาแนวทางการพัฒนาการท างาน
ของข้าราชการ ให้มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายขององค์กร อันน าไปสู่
ความก้าวหน้าขององค์กรต่อไป 
แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 แนวคิดด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการท างานความส าเร็จสูงสุดขององค์กรเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลาย 
ๆ ปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรโดยอาศัยความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจความพร้อมในการท างานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพัน ใน
ความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอันจะน าไปสูก่ารพัฒนาองค์กรให้ก้าวหนายิ่งขึ้น ส าหรับแนวความคิดที่ส าคัญใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานนั้นมีสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยต่าง ๆ ได้ 4 ด้าน (ทิพย์รัตน์ พานะจิตต์, 2554, 
หน้า 16) ได้แก ่
1. ประสิทธิภาพสวนบุคคล  
 หนูฤทธิ์ คาภาสุข. (2556, หน้า 24) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรเป็นหัวใจของการน า
องค์กรไปสูการบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงาน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สามารถใช้กลวิธี
หรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานไดมากเป็นผลงาน ที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยสิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่าย 
พลังงานและเวลาน้อยเป็นบุคคลที่มีความสุข และพอใจในการท างาน เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ
และปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอและประสิทธิภาพมี 2 ระดับ คือ 
ประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิภาพขององค์กร ประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ส าคัญ 4 ประการคือ  
 1.1 สิ่งแวดล้อมนอกองค์กร ไดแก่ ตลาดความต้องการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจของ สังคมและของ
ประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคลองทางการเงินและการธนาคารก าลังซื้อของ ลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น 
 1.2 สิ่งแวดล้อมในองค์กรไดแก นโยบาย วิสัยทัศน์และปรัชญาขององค์กร ที่จะ ก าหนดทิศทางของการ
ด าเนินงานในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรและการจัดบรรยากาศการท างานที่จะ ส่งเสริมการท างานของบุคลากร  
 1.3 ปัจจัยขององค์กรไดแก สภาพความพรอมขององค์กรในด้านที่ดิน อาคาร สถานที่อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ เงินทุน เทคโนโลยีและศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะ ด้านบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กร บุคคลจะต้องมีประสิทธิภาพ ในการท างาน องค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จะน าไปสูการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ สิ่งส าคัญต่อไปนี้ ปรัชญาและอุดมการณบุคลิกภาพ ความต้องการค่านิยม
การมีเป้าประสงค์ ที่เหมาะสมของชีวิตและการท างาน ความสามารถในการส ารวจตนเองความสามารถในการพิชิต 
อุปสรรคในการท างาน และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  
 1.4 กระบวนการขององค์กรเป็นองค์ประกอบส าคัญเป็นล าดับสองต่อจากองค์ประกอบ ด้านบุคคล
กระบวนการที่ส าคัญขององค์กรคือการด าเนินงานทั้งหมดที่จะท าให้เกิดการผลิตและการบริการที่น่าพอใจ ขอบข่าย
ของกระบวนการขององค์กรท่ีเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ไดแก การจัดโครงสร้างงานขององค์กรการ
วางแผน การจัดองค์กรในด้าน บุคลากรการสร้างแรงจูงใจในการท างาน การควบคุมคุณภาพการท างานและการ
พัฒนาองค์กร  
 บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลวิธีหรือ
เทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย พลังงาน
และเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท างาน เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและ



ปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลง วิธีการท างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปัจจัย
และกระบวนการในการด าเนินงาน โดยประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการ
บันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความ
จ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็วและมี
คุณภาพ ในการบริหารงานไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการ
พัฒนา และต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลที่มีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลานั้นจะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน และจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและน ามาซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร (ทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์, 2553, หน้า 23 ) 
 สรุปไดวา ประสิทธิภาพการท างานด้านประสิทธิภาพสวนบุคคล หมายถึง บุคคล ที่ ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถโดยอาศัยสมรรถนะของตนเอง ไดแก ความรทูักษะเจตคติด้านบวก มีการตั้งเป้าหมายและยึดหลักการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
2. ต้นทุนการผลิต  
 คือ ประสิทธิภาพมีความหมายรวมถึง ผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดไดหลาย
มิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา ดังนี้ 
 2.1 ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านเงิน คน วัสดุ
เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  
 2.2 ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแก การท างานที่ถูกต้อง ไดมาตรฐาน 
รวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม  
 2.3 ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ไดแก การท างานที่มีคุณภาพ เกิด ประโยชนต่อสังคม เกด
ผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน และการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  
3. กระบวนการท างาน 
 ในการท างานที่ถูกต้องรวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้น ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยและ 
กระบวนการในการด าเนินงาน โดยมีผลผลิตท่ีไดรับเป็นตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการ ด าเนินงานใด ๆ 
อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนกบผลก าไรที่ได้รับ ซึ่งถ้า
พบว่าการรบผลก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยังแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไมแสดงเป็นค่า
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลขแต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะ การใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอย่าง
คุ้มค่า ประหยัดไมมีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
สามารถน าไปสูการบังเกิดผลไดเร็ว ตรงเวลาและมีคุณภาพ  
 3.1 ก าหนดจดมุ่งหมายที่ชัดเจน (Clearly Defined Ideal) ผู้บริหารต้องทราบถึง สิ่งที่ต้องการเพื่อลด
ความคลุมเครือและความไมแน่นอน  
 3.2 ใช้หลักเหตุผลทั่วไป (Common Sense) ผู้บริหารต้องพัฒนาความสามารถสร้างความแตกต่างโดย
ค้นหาความรูและค าแนะน าให้มากเท่าที่จะท าได  
 3.3 ค าแนะน าที่ดี (Competent Counsel) ผู้บริหารต้องการค าแนะน าจากบุคคลอื่น  
 3.4 วินัย (Discipline) ผู้บริหารควรก าหนดองค์กรเพื่อให้พนักงานเชื่อถือตามกฎและวินัยต่าง ๆ  
 3.5 ความยุติธรรม (Fair Deal) ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมและความเหมาะสม  
 3.6 มีข้อมูลที่เชื่อถือไดเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและแน่นอน (Reliable, Immediate, Accurate and 
Permanent Records)  



 3.7 ความฉับไวของการจัดสง (Dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลัก วิทยาศาสตร์สาหรับแต่
ละหน้าที่เพื่อให้องค์กรท าหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุจดมุ่งหมาย  
 3.8 มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and Schedules) ผู้บริหารต้องพัฒนาการท างานและ
ก าหนดเวลาท างานส าหรับแต่ละหน้าที่  
 3.9 สภาพมาตรฐาน (Standardized Conditions) ผู้บริหารควรรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี  
 3.10 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน (Standardized Operations) ผู้บริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของ
วิธีการปฏิบัติงานที่ดี  
 3.11 มีค าสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว (Written Standard-Practice Instructions) ผู้บริหาร
ต้องระบุการท างานที่มีระบบถูกตองและเป็นลายลักษณ์อักษร  
 3.12 การให้รางวัลที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Reward) ผู้บริหารควรให้รางวัล พนักงานส าหรับการ
ท างานที่เสร็จสมบูรณ การท างานให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็
ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์
ในการสร้างความส าเร็จในการท างาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนการท างาน
อย่างไรให้มีความสุข นั่นแสดงว่าองค์กรทั้งหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าองค์กรจะมีความเจริญก้าวหน้าหรื อ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งอยู่ที่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
ประสิทธิผลจึงมุ่งการท าให้เกิดการ “ท าสิ่งที่ถูกต้อง” (doing the right things) 
 ประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นวิธีการ (mean) จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดย
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าที่สุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุด  
 ไรอันและสมิธ กล่าวถึงประสิทธิภาพในการท างานของบคุคลว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวก
กับสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนไปกับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการท างานนั้นมองจากแง่มุมของการท างานของแต่ละบุคล 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งทีใ่ห้กับงาน เช่นความพยายาม ก าลังคน กับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนัน้ แคทซ์ และคาน ได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ โดยกล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององค์การหากวัดจากปัจจัยน าเข้าเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้รับ จะท าให้
การวัดประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นอกจากนี้ยังได้ให้นิยามประสิทธิภาพขององค์กรว่าเป็นการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ขณะเดียวกันปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้น ได้แก่การได้รับ
การฝึกอบรม ประสบการณ์ และความรู้สึกผูกพันที่มีต่อองค์การ  
 สรุปไดวา ประสิทธิภาพการท างานด้านกระบวนการ คือ ขั้นตอนการท างานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และใช้
เทคนิคที่สะดวกขึ้น รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
แนวความคิดที่กล่าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มักพูดถึงเรื่องผลการปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการท างาน กล่าวคือ เมื่อมีผลการปฏิบัติงานไม่ดีไม่คุ้มกับการลงทุน ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่ า ความมีประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของความส าเร็จของเป้าหมาย (พิเชษฐ์ ศรีไชยวาน, 
2554, หน้า 16) 
4. ผลลัพธ์  
 นารินทร์ จันทร์สุวรรณ (2551, หน้า 16) กล่าวว่า การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานทีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับการ
บริการประโยชน์การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน บุคลากรถือเป็นหัวใจส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่



ความส าเร็จ และเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักให้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับ
งานซึ่งประโยชน์ของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน (ทิพย์รัตน์ พานะจิตต์, 2554, หน้า 18) มีดังนี้ 
 1. ช่วยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  ช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการท างานและช่วยลดความซ้ าซ้อนของงาน 
 3.  ช่วยท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว 
 4.  ช่วยท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 5. ท าให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ลดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ทรัพยากร และก าลังคน 
 6. องค์กรมีความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ ด้วยวิธีการท างานที่เหมาะสม ลดปัญหา
อุปสรรคและมีความสุขในการท างาน 
 7. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง เมื่อพัฒนาตนเองแล้วจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา
นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กรต่อไป 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัด
ลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 
จังหวัดลพบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการที่ท างานอยู่ในโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 
จังหวัดลพบุรี  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการที่ท างานอยู่ในโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 
จังหวัดลพบุรี จ านวน 241 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) เพื่อสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มข้าราชการ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี โดยผู้วิจัย
ก าหนดขนาดตัวอย่างให้มีจ านวน 150 คน 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่ เป็นเชิงปริมาณ โดยใช้แบบแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ค าถามปลายปิด (close-ended questions) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
จัดล าดับเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดให้เลือกตอบตามความเป็นจริง ได้แก ่

 1. เพศ  
 2. อายุ  
 3. รายได้ต่อเดือน  
 4. ระดับการศึกษา  
 5. ประสบการณ์การท างาน  

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ 
ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ได้แก่  
 1. ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล 
 2. ด้านต้นทุน  
 3. ด้านกระบวนการท างาน  
 4. ด้านผลลัพธ์  
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 โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานมาก 
  3 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานน้อย 
  1 หมายถึง  มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานน้อยที่สุด 

การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถามตามล าดับดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ รูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. ก าหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
3. ร่างแบบสอบถามที่จะใช้ส าหรับการวิจัยให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อขอค าแนะน าและน า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับผลการประเมินค่า IOC ของทุกข้อค าถามมากกว่า 0.5 
แสดงว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีความถูกต้องของเนื้อหา 

5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยน าไปทดลองใช ้(tryout) 
กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 

6. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha coefficientตาราง 1 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 150 ชุด 
2. เก็บแบบสอบถาม 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ โดยน าแบบสอบถามที่ได้รับการส ารวจแล้ว คัดเลือกเฉพาะชุดที่มี

ความสมบูรณ์  
4. น าแบบสอบถามไปจัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดยใช้

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
 ข้อมูลตอนที่ 2 เก่ียวกับประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 

จังหวัดลพบุรี ในแต่ละด้าน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีอิทธิพลในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีอิทธิพลในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีมีอิทธิพลในระดับน้อย 
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  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีอิทธิพลในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 3.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.  ค่าที (t-test แบบ Independent) 
 5.  ค่าเอฟ (F-test) 
 
การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี 

ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้ศึกษาและพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 90.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 46.00 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 88.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 80.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1 - 5 ปี 
ร้อยละ 48.70 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวัตร สนหอม (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท สัมมากร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติ ได้แก่ อายุ ต าแหน่ง ในขณะที่เพศ อายุ สถานภาพสมสร ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยที่ไม่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งพบว่า ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล ด้านต้นทุน 
ด้านกระบวนการท างาน และด้านผลลัพธ์ 

  1. เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกัน มีอิทธิผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ในด้าน
ประสิทธิภาพส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน  

  2.  เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ในด้านต้นทุน
แตกต่างกัน 

  3.  เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ที่แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ในด้าน
กระบวนการท างานแตกต่างกัน 

  4. เพศ ที่แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์
สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ในด้านผลลัพธ์แตกต่างกัน และอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ 
ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ในด้านผลลัพธ์แตกต่างกัน 

 2. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ 
จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 

  1. ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล โดยภาพรวมพบว่า มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
ข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก คือ ท่านเตรียมตัวและเครื่องมือเครื่องใช้
ในการท างานให้อยู่สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์รัตน์ พานะจิตต์ (2554) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยอีส
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เทิร์นเอเชีย พบว่าด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ท างาน พบว่า ระหว่างปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน ต าแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการท างาน กับด้านผลประสิทธิภาพการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เกือบทุกค่า ยกเว้น ปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างานกับความมั่นคงไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ปัจจัยด้านความรับผิดชอบกับด้านค่าตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กัน และบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีต าแหน่งงานเป็นเจ้าหน้าที่ และมีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-3 ปี 

  2. ด้านต้นทุน โดยภาพรวมพบว่า มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียน
สงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีอิทธิพลอยู่ในระดับมากคือ ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์ ทรงนิรันดร์ (2552) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค อิเล็คทริคเวิร์ค อยุธยา จ ากัด พบว่า ความ
คิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทพานาโซนิค อิเล็คทริค
เวิร์ค อยุธยา จ ากัด โดยรวมเห็นด้วยว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ 
ด้านบุคลากร ด้านต้นทุน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และพนักงาน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน และต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

  3. ด้านกระบวนการท างาน โดยรวมพบว่า มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีอิทธิพลอยู่ในระดับมากคือ บุคลากรภายในองค์กรมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ร่วมกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของทิวา ปฏิญาณสัจ (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานในทัศนะของพนักงาน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาส าโรง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานใน
ทัศนะของพนักงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการท างาน และด้านการจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการท างานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็ นเตอร์ 
สาขาส าโรง เมื่อจ าแนกตามข้อมูลส่วน บุคคลพบว่าพนักงานที่มีสภาพสมรสต่างกันให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้าน บุคคลและในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีอายุแตกต่างกันให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดาน
การจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05  

  4. ด้านผลลัพธ์ โดยรวมพบว่า มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงคราม
พิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีอิทธิพลอยู่ในระดับมากคือ ท่านใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเสมอ 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ และพิรุณา สุทธิสรณ์ (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พบว่า 
พนักงานบริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด มีประสิทธิภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
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รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ล าดับแรกคือ ด้านผลลัพธ์ รองลงมาคือด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต 
และด้านกระบวนการบริหาร ตามล าดับ และปัจจัยจูงใจในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน บริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด ได้แก่ ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านผลส าเร็จในการท างาน 
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ซึ่งท านายประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน บริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด ได้ร้อยละ 73 และพนักงานบริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด ที่มี สถานภาพ
สมรส แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พนักงานที่มี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ท างานในบริษัท ไทยเทคโนเพลท จ ากัด แตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัด

ลพบุรี ควรมีการศึกษาเพิ่มด้านปัจจัยภายใน ควรมีการก าหนดปรัชญา หรือจิตส านึกในการท างานที่ว่าคุณค่าของ
คนอยู่ที่ผลของงาน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของของข้าราชการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์

สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรีด้วย เพื่อที่จะได้ผลการวิจัยที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปปรับปรุงองค์การเกิดประสิทธิภาพในด้านบุคลากร 
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การบริหารร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
Retail shop management in Mueang Phayao District Phayao Province 
 
ผู้วิจัย   ชูสง่า  อินทร์จันทร์ 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วรินทร์ทิพย์  ก าลังแพทย์  
 
บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารร้านค้าปลีก ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา และเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจึง
ค านวณจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran และก าหนดระดับค่า ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน ดังนั้น เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ ผู้วิจัยจึงเพิ่ม
จ านวนของกลุ่มตัวอย่างเป็น 420 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ก าหนดผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ านวน 210 คน และเพศหญิง จ านวน 210 คน ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยไม่มีการก าหนด
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีก มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่          
1) Transparency : ปลอดโปร่ง โปร่งใส 2) Conveninen : สะดวกสบาย 3) Relivancy : สินค้าตรงความต้องการ 
4) Affordent : ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างเพียงพอ 5) Service : การบริการส าคัญที่สุด 6) Enjoyment : 
ต้องส่งมอบความสุข และ 7) Comfortable : สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช า
ในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยามีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านค้าปลีกไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : ร้านขายของช า, การตัดสินใจ, การบริหาร 
 
ABSTRACT 

The objective of study in retail shop management in Mueang Phayao District was 
to study the components of retail management to effect of grocery store purchase decision 
in Muang Phayao province and to study the relationship between personal factors and 
grocery shopping decisions in Muang Phayao province. The method of research was used 
quantitative research. The populations were buyers of groceries in Muang Phayao Province. 
The samples for this study were 420 persons used quota sampling by accidental sampling. 
The research instruments were questionnaire that had been tested the validity and 
reliability. Descriptive statistics and inferential statistics were such as percentage, mean, 
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standard deviation, t-test, One Way ANOVA and content analysis.  
Components of retail management to effect of grocery store purchase decision in 

Muang Phayao province was contained 7 factors. Factor were 1) Transparency 2) Conveninen 
3) Relivancy 4) Affordent 5) Service 6) Enjoyment, and 7) Comfortable 

The analysis of the opinions of respondents who came to the grocery store retail 
management the overall level was very high. 

The relationship between personal factors purchasing decision and grocery 
shopping decisions in Muang Phayao province, It was found that those who came to buy 
groceries in Amphoe Muang Phayao province has different personal factors; But the 
decision to use the retailer service was not different. 
 
Keyword : Retail shop , Decision, Management 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์โลกที่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทั้งด้านวัฒนธรรม 
สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้คนในสังคมปัจจุบันจึงต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ ความเป็นไปในปัจจุบัน และในการด ารงชีวิตในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่มี การแข่งขันและเร่งรีบ
ของคนเมืองทั่วไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านนี้ท าให้พื้นที่ต่าง ๆ การมีพัฒนามากข้ึน แต่สิ่งหนึ่งในทางของ
ธุรกิจ ธุรกิจที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจนั้นได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกนั้นมีการแข่งขั นกัน
อย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ แต่ในงานวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึง
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกอีกอย่างว่า “ร้านขายของช า”  

 ประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าปลีกของไทยอย่างมาก อาทิเช่น การเปิดเสรีการค้า ธุรกิจ
และบริการร้านขายของช าของไทย โครงสร้างทางสังคม ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเป็นอยู่ การด ารง
ชีพของคนในสังคม ความต้องการและรสนิยม ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศที่ท าให้ร้านขายของช าต้องเผชิญ
การแข่งขันในทุกรูปแบบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ท าให้ร้านขายของช าขนาดเล็กในประเทศต้องยุบเลิกกิจการเป็น
จ านวนมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ มีการด าเนินการต่อเนื่องใน
รูปแบบที่เน้นการลงทุนร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจในประเทศไทยจึงท าให้ธุรกิจข้ามชาติต่างๆ เป็นที่นิยมและสามารถ
ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจรูปแบบค้าปลีกนี้เรียกว่า Modern Trade (พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, 2551) 
และเมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัตน์                  
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเริ่มให้ความส าคัญต่อคุณภาพของ
สินค้ามากกว่าเน้นที่ปริมาณมากขึ้น การจับจ่ายซื้อของเน้นที่ความคุ้มค่าจากจ านวนและราคาในกลุ่มสินค้าที่เป็น
สินค้าทั่วไปและยังเน้นในการให้บริการและคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา ประกอบกับในปัจจุบันวิถีการด าเนิน
ชีวิตของคนในประเทศได้เน้นความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย มากขึ้นและขนาดของครอบครัวที่เปลี่ยนมาเป็น
ขนาดเล็ก จึงท าให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป นิยมซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แทนการซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกใกล้บ้าน เนื่องจากร้านค้าปลีกใกล้บ้านไม่สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องของการซื้อสินค้า
ได้ ผู้บริโภคนิยมซื้อของจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เนื่องมาจากมีสินค้าให้เลือกมาก และสินค้ามีราคาถูก           
เป็นมาตรฐาน ประกอบกับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีพื้นที่และจ านวนสาขามาก ท าให้มีการสั่งซื้อในปริมาณที่สูงกว่า 
จึงสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้ ราคาสินค้าจึงมีราคาถูกกว่า ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ในขณะที่ขายของช ามีข้อได้เปรียบคือ ใกล้บ้าน มีความสะดวก และกระจายอยู่หลายจุด เราจะพบว่าร้านขายของช า
มีข้อจ ากัดในเร่ืองของพื้นที่และขนาดในการด าเนินกิจการ จึงท าให้ร้านขายของช ามีต้นทุน ต่อหน่วยสูงกว่าร้านค้า
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ปลีกขนาดใหญ่ ดังนั้นการแข่งขันในด้านความหลากหลายของสินค้าและราคาของร้านขายของช าจึงเป็นไปได้ยาก  
จากสาเหตุดังกล่าวท าให้ร้านขายของช าต้องหันมาเน้นด้านการสร้างรูปแบบการให้บริการ หาสินค้าที่

เป็นที่ต้องการของชุมชนแทนให้เกิดความแตกต่างและสร้างความรู้สึกต่อตราสินค้า ผ่านการออกแบบตกแต่งร้านค้า
ที่โดดเด่นจูงใจ ที่น าไปสู่การเข้าไปซื้อสินค้าการค้าปลีกดั้งเดิมหรือร้านขายของช ามีการปรับเปลี่ยนไปสู่ร้านค้า
ทันสมัยที่เน้นความสะดวกและเน้นบริการในหลาย ๆ ด้าน จึงท าให้จ านวนร้านขายของช าลดน้อยลง การด าเนินการ
ธุรกิจร้านขายของช าได้มีการพัฒนารูปแบบการค้าที่เน้นในด้านการบริหารจัดการ ทั้งด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดการ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านจัดส่งสินค้าลดลงส่งผลให้มีการปรับราคาและอัตราก าไร นอกจากนี้ยังมีการขยายจ านวน
ร้านค้าที่มีขนาดเหมาะสมต่อชุมชน รูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่มีการพัฒนามากขึ้นท าให้เกิดการลดต้นทุนการ
จัดการค่าเช่าพื้นที่ และเน้นตลาดที่ใกล้ชิดกับผู้ซื้อ ท าให้ลูกค้าสะดวกในการซื้อขายสินค้ามากขึ้น อาจจะ
หมายความว่าการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ส่งผลกระทบให้กับธุรกิจร้านขายของช าจึงท าให้ร้านขายของช า
ถูกมองข้ามไป เพราะการด าเนินงานของร้านขายของช าส่วนใหญ่ เป็นการด าเนินงานแบบครอบครัว การจัดวาง
สินค้าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นความสะดวกต่อเจ้าของร้านแต่ไม่สะดวกต่อผู้ซื้อ จากปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยการบริหารร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
ค าถามการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการบริหารร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีค าถามที่เก่ียวข้องกับการวิจัย คือ 

1. การบริหารร้านค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา แตกต่างกันหรือไม่ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการบริหารร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของร้านขายของช าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) 

1.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ , 2550: 30-32) ใช้หลักการในการตั้งค าถาม 7 

ประการ (6Ws 1 H) เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (7 Os) ประกอบด้วย 
1)  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?)  
2) ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร (What does the customer buy?)  
3) ท าไมผู้บริโภคจึงต้องการซื้อ (Why does the customer buy?)  
4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?)  
5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the customer buy?)  
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6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the customer buy?)  
7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the customer buy?)  

1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ผู้วิจัยได้จัดท าขอบเขตในการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้เป็น 7 หัวข้อ ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้/การเรียนรู้ ค่านิยม/ความ
เชื่อ/ทัศนคติ และรูปแบบการด าเนินชีวิต  

2) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมประกอบด้วย อิทธิพลบุคคล กลุ่มอ้างอิง ครอบครัววัฒนธรรม 
และชนชั้นทางสังคม  

3) ปัจจัยด้านความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของการท างาน ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยงด้านสรีระ และความเสี่ยงด้านจิตใจ  

4) กระบวนการสินตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูลการ
พิจารณาทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ  

5) การประเมินผลหลังการซื้อ ประกอบด้วยความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ  
2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 

2.1 องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีก 
ผุสดี รุมาคม (2536, หน้า 85-89) กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของการบริหารร้านค้าปลีก 4 

ประการ ประกอบด้วย 
1) คุณสมบัติของเจ้าของที่เป็นผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ความรู้ ประสบการณ์ แรงผักดัน 

ความเป็นมิตร ความเป็นผู้น า ความสามารถในการตัดสินใจ และความสามารถในการบริหาร  
2) ฐานะการเงินของกิจการ  
3) นโยบายที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ นโยบายการค้า นโยบายที่ส่งเสริมการขาย นโยบายการค้า

ให้บริการแก่ลูกค้า นโยบายการบริหารงานบุคคล และนโยบายทั่วไป  
4) คุณสมบัติของพนักงาน ไดแก ่ความสามารถที่ต้องใช้การค้าปลีก และคุณสมบัติส่วนบุคคลที่มี

ความส าคัญในการค้าปลีก  
2.2 กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีก 

สมภพ เจริญกุล (2556) กล่าวถึง องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีกที่จะประสบ
ความส าเร็จ ต้องประกอบไปด้วย 

1) Transparency หมายถึง ปลอดโปร่ง โปร่งใส  
2) Convenience หมายถึง ความสะดวกสบาย  
3) Relivancy หมายถึง สินค้าตรงความต้องการ  
4) Affordent หมายถึง ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างเพียงพอ  
5) Service หมายถึง การบริการส าคัญที่สุด  
6) Enjoyment หมายถึง ต้องส่งมอบความสุข  
7) Comfortable หมายถึง สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ  
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วิธีการศึกษา/ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และ
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น จึงก าหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างขอ ง W.G. 
Cochran โดยก าหนดระดับค่า ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์
บัญชา, 2549, หน้า 74) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 384 คน และเพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่ครบ
ตามจ านวน ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บเป็นทั้งสิ้น 420 ตัวอย่าง และใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 210 คน และเพศหญิง 
จ านวน 210 คน ท าการสุ่มกลุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยไม่มีการก าหนดอายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน 
ประกอบด้วย (1) ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
การแจกแจงความถี่ และร้อยละ (2) ข้อค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีก ได้แก่ ความปลอด
โปร่ง โปร่งใส (Transparency) ความสะดวกสบาย (Conveninen) สินค้าตรงความต้องการ (Relivancy) มีข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าอย่างเพียงพอ (Affordent) การบริการส าคัญที่สุด (Service) การส่งมอบความสุข (Enjoyment) 
การสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ (Comfortable) (3) ข้อค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ (4) สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อการ
บริหารร้านค้าปลีก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็น ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ซื้อที่มีต่อร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ โดย เพศ ใช้สถิติการวิเคราะห์ t-test ส่วน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสิถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้การทดสอบด้วยวิธี Scheffe’s 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ซึ่งเป็น ผู้ที่มาซื้อของ
ร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 420 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และเพศหญิง จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 พบว่าส่วนมากมีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 126 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 27.86 และมีอายุ
ระหว่าง 41–50 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 19.29 ตามล าดับ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 203 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับ ปวส./ อนุปริญญา จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.57 
และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา /ปวช. จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามล าดับมีอาชีพรับจ้างหรือ
ลูกจ้าง จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.10 และอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,001 - 10,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 33.81 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.81 ตามล าดับ 
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ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของร้าน
ขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็นรายด้าน ประกอบด้วย ด้านความปลอดโปร่ง 
โปร่งใส (Transparency) ความสะดวกสบาย (Convenience) สินค้าตรงความต้องการ (Relivancy) มีข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าอย่างเพียงพอ (Affordent) การบริการส าคัญที่สุด (Service) การส่งมอบความสุข (Enjoyment) 
และการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ (Comfortable) โดยมีผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารร้านค้าปลีก รายด้าน 

และโดยภาพรวม 
การบริหารร้านค้าปลีกรายด้าน และโดยภาพรวม  ̅ SD ระดับ ล าดับ 
ด้านความปลอดโปร่ง โปร่งใส (Transparency)  4.22 0.50 มากที่สุด 2 
ความสะดวกสบาย (Convenience)  4.17 0.51 มาก 3 
สินค้าตรงความต้องการ (Relivancy)  4.28 0.41 มากที่สุด 1 
มีข้อมูลเก่ียวกับสินค้าอย่างเพียงพอ (Affordent)  4.14 0.60 มาก 4 
การบริการส าคัญที่สุด (Service)  4.06 0.59 มาก 5 
การส่งมอบความสุข (Enjoyment)  4.01 0.63 มาก 6 
การสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ (Comfortable)  3.88 0.53 มาก 7 

โดยภาพรวม 4.11 0.42 มาก  
 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าใน

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.11, S.D. = 0.42) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านสินค้าตรงความต้องการ (Relivancy) ( ̅ = 4.28, S.D. = 0.41) และด้านความปลอดโปร่ง โปร่งใส 
(Transparency) ( ̅ = 4.22, S.D. = 0.50) ส่วนด้านที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับ
แรกในกลุ่มนี้ ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) ( ̅ = 4.17, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ด้านมีข้อมูล
เก่ียวกับสินค้าอย่างเพียงพอ (Affordent) ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.60) และด้านการบริการส าคัญที่สุด (Service)         
( ̅ = 4.06, S.D. = 0.59) ตามล าดับ  

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขาย
ช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยาที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยาที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขาย
ของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยาที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 5 รายได้ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยาที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม อันประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 420 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 210 คน และเพศหญิง 210 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.33 ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง/
ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.10 มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.81 
สรุปผลองค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า องค์ประกอบของการบริหารร้านค้าปลีก ได้แก่ 1. Transparency หมายถึง 
ความปลอดโปร่ง โปร่งใส 2. Conveninen หมายถึง ความสะดวกสบาย 3. Relivancy หมายถึง สินค้าตรงความ
ต้องการ 4. Affordent หมายถึง การมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างเพียงพอ 5. Service หมายถึง การบริการส าคัญที่สุด 
6. Enjoyment หมายถึง ต้องส่งมอบความสุข 7. Comfortable หมายถึง สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมภพ เจริญกุล (2556) ซึ่งกล่าวว่า ร้านค้าปลีก คือ สถานที่ที่ลูกค้าปลายทางไปซื้อ ซึ่ง
เวลาเราจะจัดหน้าร้าน สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ Transparency (ความปลอดโปร่ง โปร่งใส) 2. Conveninen (ความ
สะดวกสบาย) 3. Relivancy (สินค้าตรงความต้องการ) 4. Affordent (การมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างเพียงพอ)             
5. Service (การบริการส าคัญที่สุด) 6. Enjoyment (ต้องส่งมอบความสุข) 7. Comfortable (สร้างความสะดวกสบาย) 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการบริหารร้านค้าปลีก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 2 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสินค้าตรงความต้องการ 
(Relivancy) และด้านความปลอดโปร่ง โปร่งใส (Transparency) ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย (Conveninen) รองลงมา คือ ด้านมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
เพียงพอ (Affordent) และด้านการบริการส าคัญที่สุด (Service) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้  
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1) ด้านสินค้าตรงความต้องการ (Relivancy) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ มี
สินค้าไว้คอยให้บริการที่หลากหลาย มีให้เลือกพอเหมาะ รองลงมา ได้แก่ มีสินค้าที่แตกต่างจากร้านอื่น และ มีการ
จัดหาสินค้าใหม่ๆ มาขายอยู่เสมอ สอดคล้องกับ สมภพ เจริญกุล (2556) ซึ่งกล่าวว่าสินค้าต้องตรงกับเป้าประสงค์
ของผู้ที่ต้องการมา shop มีให้เลือกพอเหมาะ สินค้ารุ่นใหม่ควรเอามาขาย หรือสินค้าที่คนอื่นไม่มีก็ควรเอามาขาย
เพื่อสร้างความแตกต่างได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) ปัญหาและอุปสรรคของ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ประเภทสินค้าที่ขายในร้านไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่หรือห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ที่จัดหาสินค้าสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ 

2) ด้านความปลอดโปร่ง โปร่งใส (Transparency) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
มีการจัดเรียงสินค้าเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซื้อ รองลงมา คือ ร้านขายของช ามีการจัดวางสนิค้าโดยใช้
ชั้นวางที่ไม่สูงเกินสามารถหยิบสินค้าได้ง่าย ส่วนข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดวางสินค้าเป็น
ระเบียบ ไม่ระเกะระกะ สอดคล้องกับ สมภพ เจริญกุล (2556) ที่กล่าวว่าร้านขายของช าวางสินค้าอย่างมีเหตุมีผล 
จัดกลุ่มแบบง่ายๆ และมีความชัดเจน ส่วนโชว์ห่วยมักจะจัดอย่างระเกะระกะ และที่ส าคัญความสูงของชั้นวางต้อง
พอเหมาะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคของร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ขาดการจัดสินค้าให้เป็นระบบ สิ่งที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรปรับปรุง คือ ควรพัฒนาจัด
ร้านค้าปลีกของตนให้มีความทันสมัย มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซื้อ 

3) ด้านความสะดวกสบาย (Convenience) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ คือ มีพื้นที่ภายในร้าน ลูกค้าสามารถเดินเข้าถึงสินค้าได้
สะดวก ส่วนข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ มีพื้นที่จอดรถ
สะดวกสบาย รองลงมา ได้แก่ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวก และ มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น 
ตะกรา้ใส่ของ รถเข็น รถลาก สอดคล้องกับ สมภพ เจริญกุล (2556) ซึ่งกล่าวว่าร้านขายของช าท าเลของร้านต้องให้
คนไปมาสะดวก เข้าร้านได้ง่ายและเร็ว ที่จอดรถต้องมี รถลากรถเข็นต้องเห็นชัด หยิบได้สะดวก และอะไรก็แล้วแต่
ที่ลูกค้าต้องการ เขาต้องสามารถเดินเข้าถึงได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาซื้อ  

4) ด้านมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างเพียงพอ (Affordent) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ คือ สินค้าภายในร้านมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ ส่วนข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ราคาของสินค้าเมื่อ
เทียบกับคุณภาพ หรือปริมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม รองลงมา ได้แก่ ราคาของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อ
เทียบกับร้านค้าอื่น ๆ และ มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน สอดคล้องกับ สมภพ เจริญกุล (2556) ซึ่งกล่าวว่า
ร้านขายของช าควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างเพียงพอทั้ง Rating Reviews สินค้าใหม่ก็ควรจะมี Display 
สินค้าออกมาให้ชัดเจน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้า 

5) ด้านการบริการส าคัญที่สุด (Service) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานมี
การบริการที่เป็นมิตรเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี สุภาพและเป็นกันเองกับลูกค้า รองลงมา ได้แก่ จุดจ่ายเงิน สามรถ
จ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วและง่าย ไม่ต้องใช้เวลารอคอยนาน และ พนักงานมีความกระตือรือร้นเต็มใจที่จะให้บริการ 
สอดคล้องกับ สมภพ เจริญกุล (2556) ซึ่งกล่าวว่า ร้านขายของช าการบริการส าคัญที่สุด จุดที่ส าคัญที่สุด คือ จุด
จ่ายเงิน ต้องเร็วและง่าย ลูกจ้างหรือคนที่ท างานต้องมีความกระตือรือร้น และมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
เป็นอย่างดี และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ ทัพจุฬา (2557) ซึ่งพบว่า 
ความส าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจากอิทธิพลรวม (Total Effect) เกิดจากผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้น
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เรื่องระบบการบริหารในด้านต่างๆ เช่น การจัดการระบบการเงิน การควบคุมรายจ่าย  ระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินดา เจียมศรี
พงษ์ (2553) ซึ่งพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ได้แก่ ไม่มีป้ายบอกราคาที่แน่นอนชัดเจน 
รวมถึงไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องบันทึกเงินสด 

6) ด้านการส่งมอบความสุข (Enjoyment) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีสถานที่ส าหรับผู้
ที่มานั่งรอคอย รองลงมา ได้แก่ มีตู้กดเงิน (ATM) ส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาซื้อของ และ มีจุดบริการเครื่อง
เล่นส าหรับเด็ก สอดคล้องกับ สมภพ เจริญกุล (2556) ซึ่งกล่าวว่าร้านขายของช าต้องส่งมอบความสุข ท าให้ผู้มาซื้อ
มาแล้วมีความสุข เป็นการสร้างสิ่งที่เกินความคาดหวังให้กับลูกค้า อาหาร เคร่ืองดื่ม ก็ต้องมีเป็นจุดๆ และที่ส าคัญผู้
ที่มีเด็กมาด้วยต้องคิดหาทางสะดวกให้แก่ลูกค้าที่มาด้วย 

7) ด้านการสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ (Comfortable) มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ มีห้องน้ าส าหรับบริการผู้มาซื้อของ รองลงมา ได้แก่ การตกแต่งร้านค้ามีความปลอดโปร่ง โล่ง สบาย รู้สึก
ปลอดภัยเมื่อเข้ามาใช้บริการ และ ร้านที่มีหลายชั้นมีบันไดเลื่อน และทางลาดชันส าหรับรถเข็น สอดคล้องกับ สมภพ 
เจริญกุล (2556) ซึ่งกล่าวว่า ร้านขายของช าต้องสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ เพลง กลิ่น และห้องน้ าส าคัญ
สุด และอย่ายัดเยียดหรือติดขัด ช่องทางเดินควรจะสะดวกสบาย ไหลได้ตลอด ไม่แคบเกินไป ไม่ใช่เน้นแต่ขายพื้นที่
อย่างเดียว และสอดคล้องกับ สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2553) ซึ่งกล่าวว่า เพื่อความอยู่รอดธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึง
ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยควรมี
การปรับตัวด้านการบริหารงาน ด้านการส่งเสริมการตลาดและเน้นการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 
และสอดคล้องกับ ส าอางค์ งามวิชา (2543) ซึ่งให้แนวคิดว่า ผู้ค้าปลีกมีเร่ืองที่ควรตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและ
การบริหารการค้าปลีกที่ส าคัญ บรรยากาศของร้านค้าเป็นสิ่งที่ร้านจะต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า การ
ตกแต่งร้านเป็นสิ่งที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า ท าให้ผู้บริโภคเกิดอ านาจจูงใจที่อยากจะซื้อหรืออยากเข้ามา
ชมสินค้าด้วยความเชื่อมั่น และช่วยสร้างบรรยากาศที่สดชื่น น่าประทับใจแก่ลูกค้า  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่มาซื้อสินค้าจากร้านขาย ของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ คือ ก่อนซื้อ
สินค้าในร้านค้ามีการศึกษาข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลกับร้านอื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ หากมีคนแนะน าให้ไปใช้บริการร้านค้าอื่น ก็ยังคงเลือก
ซื้อสินค้าจากร้านเดิม รองลงมา ได้แก ่หากร้านค้าที่ใช้บริการในการซื้อสินค้าอยู่มีการขึ้นราคาที่สูงกว่าร้านอื่นก็ยังคงใช้
บริการร้านเดิมอยู่ และ ซื้อสินค้าในร้านขายของช าเพราะมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าแบบดั้งเดิมในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย 
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โดยผลการพิสูจน์สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผลการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่มีเพศแตกต่างกันกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ที่มาซื้อของที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยาที่มีเพศแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งต่างจากงานวิจัย
ของ วราพร ไตรทศพร (2550) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพ 
มหานครไม่แตกต่างกันตามเพศ และงานวิจัยของ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) พบว่าผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นการกระท าซึ่งเกิดจากผลของภาพลักษณ์ที่มีอยู่ในใจ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคนั่นเอง การตัดสินใจซื้อในบางครั้งจะเป็นไปเพื่อสนองความต้องการของตนเอง บางครั้งด้วย
เหตุผลของการเน้นประโยชน์ใช้สอย 

สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่มีอายุแตกต่างกันกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ที่มาซื้อของที่มีอายุแตกต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยาที่มีอายุแตกต่างกันจะมีระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราพร ไตรทศพร (2550) ซึ่งพบว่าอายุ ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันในการก าหนดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกในแต่ละครั้ง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ซึ่งพบว่า
ผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม
แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 3 ผลการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ที่มาซื้อของที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อของ
ร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ซึ่งพบว่าผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ระดับการศึกษาของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มคนที่แตกต่างกันส่งผลต่อค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรม
การบริโภคที่ต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 ผลการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่มีอาชีพแตกต่างกันกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ที่มาซื้อของที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับ
การตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราพร ไตรทศพร (2550) ซึ่งพบว่าอาชีพของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันในการก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกในแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลออทิพย์ 
เกิดน้อย (2555) ซึ่งพบว่าผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการ
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากต าแหน่งหรืออาชีพของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มคนที่
แตกต่างกันส่งผลต่อค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมการบริโภคที่ต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 5 ผลการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจของผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่มีรายได้แตกต่างกันกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ที่มาซื้อของที่มีรายได้แตกต่างกันมี
ระดับการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ผู้ที่มาซื้อของร้านขายของช าในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยาที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วราพร ไตรทศพร (2550) ซึ่งพบว่ารายได้มีผลต่อการซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของกลุ่มตัวอย่างไม่มี
ความแตกต่างกันในการก าหนดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกในแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) ซึ่งพบว่าผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมแตกต่างกัน  
 
สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ร้านค้าปลีกควรมีท าเลของร้านที่ให้คนเดินทางได้สะดวก เข้าร้านได้ง่ายและรวดเร็ว มีที่จอดรถ จัดวาง
รถลาก รถเข็นในต าแหน่งที่มองเห็นชัดเจน หยิบใช้ได้สะดวก และลูกค้าต้องสามารถเดินเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก
ทุกรายการ การจัดสถานที่ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาซื้อ 

2. ร้านค้าปลีกควรจัดให้มีสินค้าตรงความต้องการของผู้ซื้อ สินค้าต้องตรงกับเป้าประสงค์ผู้ซื้อ มีให้เลือก
พอเหมาะพอควร มีสินค้ารุ่นใหม่ขาย หรือขายสินค้าที่ร้านอื่นไม่มีเพื่อสร้างความแตกต่าง 

3. ร้านค้าปลีกควรจัดร้านให้มีความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาซื้อ มีการเปิดเพลง หรือสร้างบรรยากาศด้วย
กลิ่นหอม โดยเฉพาะในส่วนของห้องน้ า ช่องทางเดินควรมีความสะดวกสบาย ไม่แคบเกินไป สามารถเดินไหลได้
ตลอด  

4. ร้านค้าปลีกควรให้ความส าคัญด้านบริการ กล่าวคือ จุดจ่ายเงินต้องเร็วและง่าย ลูกจ้างหรือคนที่ท างาน
ต้องมีความกระตือรือร้น และมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นอย่างดี สามารถช่วยเหลือลูกค้าในทุกปัญหา
หรือทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านขายของช า 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยร้านขายของช าในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการวิจัยอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละพื้นที่ หากมีบริบทของพื้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยในพื้นที่อื่นๆ ด้วย 

2. ควรมีการวิจัยศึกษาเก่ียวกับผลกระทบและโอกาสทางการตลาดของร้านขายของช า ในกรณีการเปิดเสรี
อาเซียน  

3. ควรมีการวิจัยแนวทางหรือรูปแบบการบริหารร้านค้าปลีก 
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พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของคนในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
Behaviors in Using Social Media of New Generation in Mae Chan Chiang Rai Province 
 
ผู้วิจัย   ธนกฤต  วงศ์มหาเศรษฐ์ 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของคนในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) ศึกษาพฤติกรรมการให้สื่อสังคมออนไลน์ และความสนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ 2) จัด
กลุ่มความสนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ และ 3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มความสนใจข้อมูลใน
สังคมออนไลน์ การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 220 คน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ขนาดตัวอย่าง
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ที่ขนาดตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 01 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 

 
ค าส าคัญ : โซเชียลมีเดีย เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
Abstract 

For this study, Behaviors in Using Social Media of New Generation in Mae Chan 
Chiang Rai, the quantitative research. The objective of the research (1) study the Behavior 
and Interesting of social media to communicate and (2) study the Social Interest of the social 
media users to influence online media (3) Compare personal factors affecting online social 
interest groups with a sample of 220 people by questionnaire was used in this research 
 
บทน า 

การเติบโตของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย เสพติดการใช้
อินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของโลก จากผลวิจัย 2018 Digital Yearbook และ “We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ 
และ “Hootsuite” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้รวบรวมสถิติการใช้
งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก พบว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในแต่ละประเทศ ได้เผยว่าขณะนี้มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลก และการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า เห็นว่า ประเทศไทยมีประชากร 69.11 ล้านคน (53% อยู่ในเขตเมือง) แบ่งเป็น
ประชากรผู้หญิง 51.3% – ผู้ชาย 48.7% รายได้ต่อหัวประชากรไทย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16,946 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
ต่อปี มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน มีผู้ใช้งาน Social Media มากถึง 51 ล้านคน มีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ        
สูงถึง 93.61 ล้านเลขหมาย มากกว่าจ านวนประชากรทั้งประเทศ ในจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมด มีผู้ใช้ 
Social Media เป็นประจ าผ่าน Smart Device 46 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้เวลาต่อวันอยู่กับ
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 56 นาท จากผลการศึกษาดังกล่าวจะ
เห็นว่าโซเชียลมีเดียไดเขามามีบทบาทตอการด าเนินชีวิตของคนมากขึ้น การใช้สื่อสังคม (Social media) ได้มีเพิ่ม
มากข้ึนในประเทศไทย ที่มีการใช้งานมากเป็นอันดับ หนึ่งคือ เฟสบุ๊ก (Facebook) โดยมีผู้ใช้งานประมาณ 35 ล้าน
ราย การใช้งานทวิตเตอร์ (Twitter) มีจ านวนผู้ใช้งาน 4.5 ล้านราย การใช้งานอินสตาแกรม (Instagram) มีจ านวน
ผู้ใช้งาน 2 ล้านราย (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2558) ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดอย่างหนึ่งในการใช้งานสื่อสังคม คือ ความ
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เพลิดเพลิน จากการใช้งานตามด้วยจ านวนเพื่อนและความมีประโยชน์ในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเพื่อนของแต่ละเพศว่ามีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานหรือไม่ และพบว่าจ านวน ของ
คนรอบข้างในเครือข่ายสังคมเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้งานส าหรับเพศหญิง แต่ไม่ใช่ส าหรับเพศชาย (Lin 
and Lu, 2100) ดังนั้นผู้วิจัย สรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของกลุ่มคนรูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต เรืยกว่าชุมชนออนไลน์ท าให้ผู้คน
สามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใด ทิศทาง
หนึ่งโดยมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย 
 
วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาพฤติกรรมการให้สื่อสังคมออนไลน์ และความสนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ 
2) จัดกลุ่มความสนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ และ 3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มความ

สนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ 
 
นิยามศัพท์ 

โซเชียลมีเดีย (Social Media) หมายถึง รูปแบบของเว็บไซด์ในการสร้างเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ด 
โดยผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารและรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสังคมออนไลน์ และเชี่อมโยงความสนใจโดยวิดิโอกับกิจกรรมทั้ง
ของตนเองและผู้อื่นบนโลกออนไลน์ ที่ต้องการจะแบ่งปันให้ผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้รั บรู้ ซึ่งสามารถจัด
ประเภทดังนี้ การแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมลวิดิโอเพลง อัปโหลดรูปภาพ บล็อก บริการเครือข่ายสังคม  

พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย หมายถึง การกระท าในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเรื่องประสบการณ์
ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีพฤติกรรมมากที่สุดความถี่ที่เกิดขึ้น การเลือกรับข้อมูล ช่วงเวลา และการใช้
งานเพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง (2553) อ้างอิงจาก Elizabeth F.Churchill (2012) โซเชียล มีเดีย หรือ สื่อ
สังคม หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือซอฟแวร์ที่ท างานอยู่บนพื้นฐานของระบบเว็บไซด์บนอินเทอร์เน็ต อันเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติการทางสังคมที่มีผู้จัดท าขึ้น โดยเมื่อผู้ส่งสารพบ เรื่องราว ประสบการณ์ รูปภาพ หรือวิดิโอและเพลง
ต่างๆ จึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาแบ่งปันกับผู้ใช้ในโลกอออนไลน์ ยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รูปแบบการสื่อสารได้มีวิวัฒนาการจากการใช้นกพิราบสื่อสาร ไปเป็นการใช้โทรเลข โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และเข้า
สู่ยุคของอินเตอร์เน็ต สังคมการสื่อสารแบบออนไลน์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของแนวโน้ม
การสื่อสารที่ส าคัญใน 2 ด้าน ได้แก่ 

0. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Platform) ที่ค่อยๆ เปลี่ยนจากการสนทนาแบบจุดต่อจุด 
(Point-to-point) และแบบสองทาง (Two-way) ไปสู่การสื่อสารระหว่างผู้ใช้หลายคน (Many-to-many) มากขึ้น 
และมีการใช้ลิงก์, วิดีโอ, ภาพถ่าย และเนื้อหามัลติมีเดียมากข้ึน โดยการขับเคลื่อนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Net 
Generation ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้รูปแบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป คนกลุ่มนี้ชื่นชอบการแลกเปลี่ยน
เนื้อหา การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเติบโตมาพร้อมกับแนวคิด �ความฉลาดของฝูงชน� (Wisdom of Crowds) อาทิ 
การท าหน้าที่ให้คะแนน จัดอันดับผู้ใช้คนอื่นๆ รวมถึงจัดอันดับสินค้าและบริการ เป็นต้น สังคมออนไลน์จึง
กลายเป็นช่องทางการสื่อสารหลักส าหรับคนกลุ่มนี้ ซึ่งในอนาคตอาจเข้ามาแทนที่อีเมล หรือโทรศัพท์ 
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2. การควบคุมการสื่อสาร (Communication Control) การเปลี่ยนบทบาทของผู้ให้บริการโทรคมนาคม
จากที่เคยเป็นผู้ควบคุม และออกแบบแพลตฟอร์มแบบปิด (Web 0.1) ไปสู่ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มเปิดบน
อินเทอร์เน็ต (Web 2.1) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีขึ้นและมีราคาถูกลง รวมถึงการใช้ 
บรอดแบนด์ และเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แพลตฟอร์มแบบเปิดอย่าง เว็บไซต์สังคม
ออนไลน์ กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับบริการสื่อสาร และผู้บริโภคก็ตอบสนองต่อแนวโน้ม
นี้อย่างกว้างขวาง แนวโน้มและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต 

ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลผ่านบอร์ดแบนด์ (Broadband) หรือ อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการขยายตัวของจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สู งในช่วง  
2-3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2552 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 06.0 ล้านคน เพิ่มข้ึนจากปี 2550 ที่
มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 03.4 ล้านคน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมุมมองของการเข้าถึงการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเทียบกับจ านวนประชากรทั้งประเทศกลับพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่อ
ประชากรอยู่ในระดับที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชียด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สาเหตุส าคัญที่สัดส่วนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในไทยยังค่อนข้างน้อย เพราะโครงข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท าให้การใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในเขตเมือง แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของผู้สมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอด 

แบนด์ทั้งแบบใช้สายและไร้สายก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่แนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาในระบบความถี่แคบ (Narrowband) 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (Dial-up) กลับเริ่มมีปริมาณการใช้งานลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนั้น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างเห็นได้ชัด และมี
ปริมาณความต้องการเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) ซึ่งได้
มีการพัฒนาเทคโนโลยี 3G เพื่อให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือสามารถรองรับการให้บริการภาพและเสียง และการ
รับส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี WAP, GPRS, EDGE และ Bluetooth เป็นต้น เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ 
(2553:ออนไลน์) 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดตัวอย่าง 221 คน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ        
ที่ขนาดตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 01 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ (Comrey & Lee, 0973)  

เครื่องมือวิจัย บทความวิจัยนี้มีเครื่องมือที่ใช้การวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารในการใช้โซเชียลมีเดีย และตอนที่ 3 การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค เท่ากับ 1.900 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 ลักสณะข้อตัวแปรตัวแปรความสนใจ  

กิจกรรม เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
IN1ข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว 3.97 0.886 มาก 
IN2ความใส่ใจต่อปัญหาตา่งๆ ของสมาชิกในครอบครัว 3.85 0.876 มาก 
IN20ดู ละคร/ รายการที่สนใจ ย้อนหลัง 3.85 1.032 มาก 
IN14ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ 3.84 0.885 มาก 
IN3ภาพลักษณ์ของตนเองในทุกๆ ด้าน เชน่ เสื้อผ้า, ของ
ใช้, อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.76 0.810 มาก 

IN6ของใช้ประจ าวนัในบ้าน อาหารสาหรับสมาชิกใน
ครอบครัวต้อง มีติดบ้านตลอดเวลา 

3.68 0.832 มาก 

IN8การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ 3.68 0.787 มาก 
IN7การออม การสร้างฐานะทางการเงิน 3.65 0.799 มาก 
IN12ข่าวสารดา้นบันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร,์ 
คอนเสิร์ต รวมถึง ข่าวเก่ียวกับศิลปินดารา 

3.65 1.008 มาก 

IN5วางแผนเก่ียวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวในวันหยุด 3.63 0.905 มาก 
IN9ข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทนุต่างๆ 3.58 0.921 มาก 
IN13ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไฮเทค 
เช่น โทรศัทพ์มือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนตร์ เป็นต้น 

3.55 1.026 ปานกลาง 

IN4ภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานในทุกๆ ด้าน เชน่ 
เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.47 0.755 ปานกลาง 

IN11ปัญหาทางสังคมตา่งๆ หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3.40 0.904 ปานกลาง 
IN17ข้อมูลเกี่ยวบุคคลที่ท่านเคยรู้จักในอดีต หรือสนใจ 3.36 1.031 ปานกลาง 
IN18การให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ 3.35 0.917 ปานกลาง 
IN16ข้อมูลเกี่ยวบุคคลส าคัญของโลก หรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียง 

3.23 0.889 ปานกลาง 

IN19ศึกษาหาข้อมูลเพื่อการวิจัย 3.21 0.972 ปานกลาง 
IN10ข่าวสารนทิรรศการทางศิลปะ หรือข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ 

3.15 0.925 ปานกลาง 

IN21ท านายดวง 3.08 1.279 ปานกลาง 
IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบตัิธรรม 2.91 1.115 ปานกลาง 
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ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
.0  ความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสนใจด้วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า          
มีความสัมพันธ์ของตัวแปรความสนใจบางตัวแปรมีขนาดความสัมพันธ์มากกว่า 1.7  แสดงว่าตัวแปรเหมาะสที่จะ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 
.2  การทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ EFA  

ก่อนการวิเคราะห์ EFA การทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ EFA ด้วยการทดสอบ 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ข้อมูลที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ EFA 
คือ ค่าดัชนี KMO ค่าดัชนี KMO ควรมากกว่า 1.51 (9,01) และการทดสอบของ Bartlett ควรมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่าดัชนี KMO เท่ากับ 1.850 แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ EFA และการทดสอบ 
Bartlett’s มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 1.10 (ไคสแควร์ เท่ากับ 2,344.77, p-value = <1.111) แสดงว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสามารถวิเคราะห์ EFA ได้ (ธานินทร์ศิลป์จารุ, 2557) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ FEA สามารถจัดกลุ่มความสนใจออกเป็น 5 กลุ่ม โดยความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง  20 

ตัว สามารถอธิบายได้ด้วยกลุ่มตัวแปร  5  กลุ่มนี้ เท่ากับร้อยละ และค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอธิบายได้
ด้วยตัวแปรสังเกตทุกตัว  Eigenvalues (มากกว่า) 0  แต่ละกลุ่มมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเกิน  1.4  สามารถจัดกลุ่ม

กิจกรรมที่ความสนใจได้ จ านวน 5 กลุ่ม ดังตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มตัวแปรดังนี้  
 ตัวแปรกลุ่มที่  0  ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ประกอบด้วย ความสนใจในเรื่อง  IN16ข้อมูลเกี่ยวบุคคลส าคัญของ
โลก หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง IN18การให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ IN19ศึกษาหาข้อมูลเพื่อการวิจัย IN11
ข่าวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม IN9 ข่าวสาร
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนต่างๆ IN17ข้อมูลเกี่ยวบุคคลที่ท่านเคยรู้จักในอดีต หรือสนใจ และIN10
ปัญหาทางสังคมต่างๆ หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 

1.405 ถึง 1.726  
 ตัวแปรกลุ่มที่ 2  ข้อมูลส าหรับพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยความสนใจในเรื่อง  IN 8การพัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ IN 6ของใช้ประจ าวันในบ้าน อาหารส าหรับสมาชิกในครอบครัวต้อง มีติดบ้านตลอดเวลา  
IN 7การออม การสร้างฐานะทางการเงิน  IN 5วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวในวันหยุด  IN 04ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ และ IN 3ภาพลักษณ์ของตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น เสื้อผ้า , ของใช้, อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.487 ถึง 1.719  
 ตัวแปรที่กลุ่มที่ 3 ข้อมูลเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตน ประกอบด้วยความสนใจในเร่ือง IN12ข่าวสารด้าน
บันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร์, คอนเสิร์ต รวมถึง ข่าวเก่ียวกับศิลปินดารา IN4ภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานในทุกๆ 
ด้าน เช่น เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และIN13ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้า
ไฮเทค เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) รถยนต์ เป็นต้น โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่
ระหว่าง 1.732 ถึง 1.536  

ตัวแปรกลุ่มที่ 4 ครอบครัว ประกอบด้วยความสนใจในเรื่อง  IN 2ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกใน
ครอบครัว IN 0ข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว  โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.846 

ถึง 1.744  
ตัวแปรกลุ่มที่ 5  ความบันเทิง ประกอบด้วย ตัวแปรความสนใจในเรื่อง  IN 20ท านายดวง IN 21ดู ละคร /

รายการที่สนใจ ย้อนหลัง โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.760 ถึง 1.719  
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ตารางที่ 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรความสนใจจ าแนกตามกลุ่มตัวแปร  

กิจกรรม 
กลุ่มตัวแปร 

กลุ่มที่ 
1 

กลุ่มที่ 
2 

กลุ่มที่ 
3 

กลุ่มที่ 
4 

กลุ่มที่ 
5 

IN16ข้อมูลเกี่ยวบุคคลส าคัญของโลก หรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียง 

0.726 
 

 
  

IN18การให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ 0.720     
IN19ศึกษาหาข้อมูลเพื่อการวิจัย 0.676     
IN10ข่าวสารนิทรรศการทางศิลปะ หรือข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ 

0.635 
 

 
  

IN15การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม 0.615     
IN9ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนต่างๆ 0.566     
IN17ข้อมูลเกี่ยวบุคคลที่ท่านเคยรู้จักในอดีต หรือสนใจ 0.446     
IN11ปัญหาทางสังคมต่างๆ หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 0.415     
IN8การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ  0.709    
IN6ของใช้ประจ าวันในบ้าน อาหารส าหรับสมาชิกใน
ครอบครัวต้อง มีติดบ้านตลอดเวลา 

 0.709  
  

IN7การออม การสร้างฐานะทางการเงิน  0.698    
IN5วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวใน
วันหยุด 

 0.546 
 

 
 

IN14ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ  0.537    
IN3ภาพลักษณ์ของตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น เสื้อผ้า, 
ของใช้, อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 0.487   
 

IN12ข่าวสารด้านบันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร์, 
คอนเสิร์ต รวมถึง ข่าวเก่ียวกับศิลปินดารา 

  0.732  
 

IN4ภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานในทุกๆ ด้าน เช่น 
เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

  0.714 
  

IN13ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไฮเทค 
เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต (Tablet), รถยนต์ เป็นต้น 

  0.536 
  

IN2ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว    0.846  
IN1ข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว    0.744  
IN21ท านายดวง     0.761 
IN20ดู ละคร/ รายการที่สนใจ ย้อนหลัง     0.709 
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ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวแปรความสนใจ 
 เพศมีอิทธิพลต่อความสนใจต่อครอบครัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 1.10  โดยเพศชายมีความสนใจ

ต่อครอบครัวสูงกว่าเพศหญิง ส่วนความสนใจกลุ่มอื่นเพศมีอิทธิพลอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ 1.10 ดังตารางที่ 3  

1กลุ่มตัวแปร/เพศ  จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p-value 

ตัวแปร
กลุ่มที่ 0 

ชาย 102 .14 .86 1.927 .055 
หญิง 118 -.12 1.10   
Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร
กลุ่มที่ 2 

ชาย 102 .06 1.12 .760 .448 
หญิง 118 -.05 .88   
Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร
กลุ่มที่ 3 

ชาย 102 -.01 .99 -0.177 .860 
หญิง 118 .01 1.01   
Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร
กลุ่มที่ 4 

ชาย 102 .23 1.07 3.261 .001 
หญิง 118 -.20 .89   
Total 220 .00 1.00   

ตัวแปร
กลุ่มที่ 5 

ชาย 102 -.12 1.21 1.550 0.123 
หญิง 118 .10 .77   
Total 220 .00 1.00   

 
อายุมีอิทธิพลต่อความสนใจกลุ่มที่ 0 3 4  และ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 1.10 โดยผู้ที่มีอายุ09-

24  ปี มีความสนใจกลุ่มที่  0  ต่ ากว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า  24  ปี ผู้ที่มีอายุ09-24  ปี มีความสนใจกลุ่มที่  3  สูงกว่าผู้ที่มี
อายุมากกว่า  24  ปี ผู้ที่มีอายุ09-24  ปี มีความสนใจกลุ่มที่  4  ต่ ากว่าผู้ที่มีอาย  ุมากกว่า 24  ปี  ผู้ที่มีอายุ 09-24  ปี มี

ความสนใจกลุ่มที่ 5 ต่ ากว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 24 ปี  
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ส่วนความสนใจกลุ่มที่ 2 อายุมีอิทธิพลอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .0.1 ดังตารางที่ 4  

กลุ่มตัวแปร /อายุ  จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
  
t p-value 

ตัวแปรกลุม่
ที่ 0 

19-24 ปี 185 -.07 1.01 2.556 .011 
มากกว่า 24 ปี 35 .39 .87   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 2 

19-24 ปี 185 -.01 1.06 .582 .688 
มากกว่า 24 ปี 35 .06 .60   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 3 

19-24 ปี 185 .07 1.06 4.043 .014 
มากกว่า 24 ปี 35 -.38 .47   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 4 

19-24 ปี 185 -.22 .88 8.855 .000 
มากกว่า 24 ปี 35 1.18 .71   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 5 

19-24 ปี 185 -.15 .96 5.487 .000 
มากกว่า 24 ปี 35 .80 .83   

Total 220 .00 1.00   
อาชีพมีอิทธิพลต่อความสนใจกลุ่มที่ 0  3  4  และ  5  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  1.10  โดยผู้เป็น

นักศึกษามีความสนใจกลุ่มที่  0  ต่ ากว่าคนท างาน ผู้เป็นนักศึกษามีความสนใจกลุ่มที่  3  สูงกว่าคนท างาน ผู้เป็น
นักศึกษา มีความสนใจกลุ่มที่ 4 ต่ ากว่าคนท างานผู้เป็นนักศึกษา มีความสนใจกลุ่มที่ 5 ต่ ากว่าคนท างาน  

ส่วนความสนใจกลุ่มที่ 2 อายุมีอิทธิพลอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .0.1 ดังตารางที่ 4  

กลุ่มตัวแปร /อาชีพ  จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p-value 

ตัวแปรกลุม่
ที่ 0 

นักศึกษา 182 -.12 1.00 4.003 .000 
คนท างาน 38 .57 .76   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 2 

นักศึกษา 182 .02 1.10 1.008 .315 
คนท างาน 38 -.07 .18   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 3 

นักศึกษา 182 .04 1.07 2.194 .030 
คนท างาน 38 -.20 .48   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 4 

นักศึกษา 182 -.22 .91 8.199 .000 
คนท างาน 38 1.06 .70   

Total 220 .00 1.00   

ตัวแปรกลุม่
ที่ 5 

นักศึกษา 182 -.17 .96 6.001 .000 
คนท างาน 38 .82 .73   

Total 220 .00 1.00   
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลของคนในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา 1) ศึกษาพฤติกรรมการให้สื่อสังคมออนไลน์ และความสนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ 2) จัดกลุ่มความ
สนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ และ 3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มความสนใจข้อมูลในสังคมออนไลน์ 
การวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 220 คน ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ ที่ขนาดตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 01 เท่าของจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพศชาย ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 012 คนคิดเป็น 46.36% เพศ
หญิงมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 008 คน คิดเป็น 3.64% ผลการวิเคราะห์ FEA สามารถจัดกลุ่มความสนใจ
ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 20 ตัว สามารถอธิบายได้ด้วยกลุ่มตัวแปร 5 กลุ่มนี้ เท่ากับร้อย
ละ และค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอธิบายได้ด้วยตัวแปรสังเกตทุกตัว (Eigenvalues) มากกว่า 0 แต่ละ
กลุ่มมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเกิน 1.4 สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมที่ความสนใจได้ จ านวน 5 กลุ่ม  ตัวแปรกลุ่มที่ 0 
ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ประกอบด้วย ความสนใจในเร่ือง  IN06ข้อมูลเก่ียวบุคคลส าคัญของโลก หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง 
IN08การให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆ IN09ศึกษาหาข้อมูลเพื่อการวิจัย IN00ข่าวสารนิทรรศการทาง
ศิลปะ หรือข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ IN05การศึกษาธรรมะ การปฏิบัติธรรม IN9ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
และการลงทุนต่างๆ IN07ข้อมูลเกี่ยวบุคคลที่ท่านเคยรู้จักในอดีต หรือสนใจ และIN01ปัญหาทางสังคมต่างๆ หรือ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.405 ถึง 1.726 ตัวแปรกลุ่มที่ 
2 ข้อมูลส าหรับพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยความสนใจในเรื่อง IN8การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ 
IN6ของใช้ประจ าวันในบ้าน อาหารส าหรับสมาชิกในครอบครัวต้อง มีติดบ้านตลอดเวลา IN7การออม การสร้าง
ฐานะทางการเงิน IN5วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะกับครอบครัวในวันหยุด IN04ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
และ IN3ภาพลักษณ์ของตนเองในทุกๆ ด้าน เช่น เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.487 ถึง 1.719 ตัวแปรที่กลุ่มที่ 3 ข้อมูลเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตน 
ประกอบด้วยความสนใจในเรื่อง IN02ข่าวสารด้านบันเทิง เช่น ละคร, ภาพยนตร์, คอนเสิร์ต รวมถึง ข่าวเกี่ยวกับ
ศิลปินดารา IN4ภาพลักษณ์ของเพื่อนร่วมงานในทุกๆ ด้าน เช่น เสื้อผ้า, ของใช้, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
และIN03ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไฮเทค เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) รถยนต์ เป็น
ต้น โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.732 ถึง 1.536 ตัวแปรกลุ่มที่ 4 ครอบครัว 
ประกอบด้วยความสนใจในเรื่อง IN2ความใส่ใจต่อปัญหาต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว IN0ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ในครอบครัว โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.846 ถึง 1.744 ตัวแปรกลุ่มที่ 5 ความ
บันเทิง ประกอบด้วย ตัวแปรความสนใจในเร่ือง  IN20ท านายดวงIN21ดู ละคร/ รายการที่สนใจ ย้อนหลัง โดยมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง 1.760 ถึง 1.719 
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การเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี 
 
Ad selection for Food Business in Pathum Thani Province 
 
ผู้วิจัย   ธนกฤต  วงศ์มหาเศรษฐ์ 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง การเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมี
วัตถุประสงค์การวิจัย 1). เพื่อวิเคราะห์การเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี 2). เพื่อส ารวจ
ความคิดเห็นและความต้องการการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 3). เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
ต้องการการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน 

โดยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) และน าเสนอในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการเลือกใช้สื่อ
โฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค ของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.5 ผลการวจิยัพบว่า  ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านอายุแตกต่างกัน         
มีผลต่อพฤติกรรม เลือกใช้สื่อโฆษณาโดยปัจจัยด้านราคา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : สื่อโฆษณา , ธุรกิจร้านอาหาร 
 
Abstract 

For this study, Ad selection for Food Business in Pathum Thani Province, the 
quantitative research. The objective of the research (1) study To analyze the selection of 
advertising media food business in Pathum Thani (2) study and select the advertising media of 
the restaurant business. (3) To analyze the demand for advertising media  of the food business 
interest groups with a sample of 200 people by questionnaire was used in this research 
 
Key Word (s) : Advertisement , food business 
 
บทน า 

จากการส ารวจถึงทิศทางอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงทั่วโลกระหว่างปี 2559-2563 พบว่าสื่อโฆษณาออนไลน์
เป็นสื่อที่เติบโตมากที่สุด โดยมีการคาดการณ์ในปี 2563 มูลค่าการใช้จ่ายผ่านโฆษณาออนไลน์ของไทยจะเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2559-2563) อยู่ที่ 22.5% นั่นเป็นเพราะจ านวนคนไทยที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตมีเพิ่มข้ึน ธุรกิจต่าง ๆ จึงหันมาท าโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งใช้งบประมาณน้อยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้เร็วกว่าสื่อประเภทอื่น แถมมีลูกเล่นใหม่ ๆ เช่น Live จึงท าให้ได้รับความนิยม เพิ่มความน่าสนใจให้กับตลาดและ
สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าด้วย ในส่วนของทิศทางการโฆษณา Clip และ Expert Content Marketing นั้น นับว่า
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เป็นอีกช่องทางที่มีประสิทธิภาพและเห็นผล เพราะแน่นอนว่าไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นอะไรก็ย่อมมีคนชื่นชอบและติดตาม
ด้วยเช่นกัน  ซึ่งตรงจุดนี้เองที่จะเกิดช่องทางการตลาดท าให้เกิดการซื้อและการขายตามมา หากคุณผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ 
SME หรือท าธุรกิจด้านใด ๆ และมีความถนัดและมีความรู้ในด้านนั้นเป็นอย่างดี ก็ควรจะโฟกัสลงไปในเรื่องนั้น ๆ ผ่าน 
Content ที่คัดสรรมาแล้ว โดยการท าคลิปออกมาน าเสนอ เช่น หากคุณเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งเครฟิช ก็ควรท าคลิป
วิธีเลี้ยงกุ้งเครฟิชอย่างง่าย ๆ ออกมาสู่สายตากลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าการท าการโฆษณาผ่านคลิปด้วย
เนื้อหาที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องย่อมช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  การค้นหาความเชี่ยวชาญ
(Expert )ของเราให้เจอ หรือแล้วน าสิ่งเหล่านั้นมาร้อยเรียงสร้างเป็น “Content” ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ 
“ข้อความ” หรือ “รูปภาพ” หรือ “วีดีโอ” นี่คือสิ่งส าคัญในการท าธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0 ในปี 2017 เราจะเห็นว่ามี
โฆษณาระดับสากลหลายแบรนด์ที่หันมาใช้คลิปวิดีโอเป็นเครื่องมือ โดยจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มี
ความเร็วสูงให้ส่งคลิปวิดีโอมาแข่งขันกัน ยกตัวอย่างยาหม่องตราเสือที่จัดแข่งคลิปวิดีโอโดยโฆษณาผ่านยูทูบ โดยให้คน
ส่งคลิปวิดีโอวิธีใช้ยาหม่องตราเสือเข้ามาแข่งขัน ซึ่งมีเงินรางวัลสูง เป็นต้น นั่นหมายความว่า  (สุภาณี เดชาบูรณานนท์
,2560) ยอมรับว่า สื่อกลุ่มนิวมีเดียในปัจจุบันมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงเป็นบทบาท “เสริม” กับสื่ออื่นๆ เพราะตัว
สื่อแต่ละประเภทก็มีข้อจ ากัดโดยเฉพาะการรับรู้โฆษณา ซึ่งท าให้ลูกค้าที่เห็นโฆษณา แต่ไม่มีเวลาพิจารณาข้อมูลได้นาน
เท่าสื่อหลักอื่นๆ โดยเฉพาะหากต้องการส่ง massage ให้ได้ถึงกลุ่มเป้าหมาย สื่อแมสยังท าหน้าที่ดังกล่าวได้ผลกว่า กลุ่ม
สื่อ out of home โฆษณาประเภทนี้ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการใส่ creativity เชื่อมโยงกับ positioning 
ของแบรนด์ กรณีโฆษณาบิลบอร์ดที่เพิ่มสีสันด้วยการใส่ลูกฟุตบอลให้โฆษณามีมิติ ในท าเลสยามสแควร์ ซึ่งสะท้อน
กิจกรรมเสริมที่ท าไปยังแบรนด์ได้ชัดเจนขึ้น ในขณะที่ทุกคนสามารถสร้าง Viral Clip Content Marketing และทุกคน
สามารถมีสถานี TV เป็นของตัวเองได้ ในการนี้ Viral Clip Content Marketing สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวาง  

สรุปสถานการณ์เทรนด์การตลาดและโฆษณาของประเทศไทย 1. แนวการโฆษณาแบบจริงใจ ตรงไปตรงมา 
(Transparency & Authenticity) การโฆษณาแบบจริงใจแม้จะไม่ใช่เทรนด์ใหม่ในต่างประเทศ แต่ในเมืองไทยเร่ิมมีการ
ท ากันมากข้ึนโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมา การออกมาพูดหรือบอกอย่างจริงใจจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร้าง
แบรนด์ต่อไป นี่รวมไปถึงการเลิกท าการตลาดผ่านหน้าม้า หรือเนียนเชียร์ขายในกระทู้หรือบทความต่างๆ  2. โซเชียล
มีเดียส าหรับแบรนด์จะกลายเป็น Services & Solutions ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าช่องทางการสื่อสาร ในปัจจุบันการ
แข่งขันทางด้านคอนเทนต์และปริมาณของแบรนด์ที่ท าโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ของทั้งทางแพลตฟอร์มเองที่ต้องการให้พื้นที่ของตัวเองนั้นไม่เต็มไปด้วยคอนเทนต์โฆษณาหรือยัดเยียดขายของจากแบ
รนด์  3. การท าคอนเทนต์แบบไลฟ์สไตล์อ้อมๆ จะหมดไป แต่ Branded Content จะกลับมา กระแสการท าคอนเทนต์
มาร์เก็ตติ้งมีมาประมาณ 5-6 ปีแล้ว ตอนนี้แบรนด์เกือบทุกแบรนด์หันมาท าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจริงจังกันมาสักระยะ 
ซึ่งโมเดลในการท างานส่วนใหญ่มุ่งหวังที่จะสร้างผู้อ่านหรือผู้ติดตาม ส่วนใหญ่จะท าง่ายๆ โดยการเลือกคอนเทนต์
ประเภทไลฟ์สไตล์ต่างๆ ซึ่งไม่เก่ียวกับแบรนด์มากนักมาใช้ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเหตุผลด้านราคาที่ถูกกว่าการ
สร้างคอนเทนต์เฉพาะและมีประสิทธิภาพในการดึงคนอ่านดีกว่า Branded Content  4. แบรนด์จะสร้างความผูกพัน
อันแน่นแฟ้นมากข้ึน ด้วยการดึงคนจากออนไลน์มาสูป่ระสบการณ์ร่วมจริงๆ ใน On-ground (Online to On-Ground) 
แบรนด์หลายๆ แบรนด์ได้สร้างความผูกพัน หรือ Engagement ผ่านทางช่องทางโซเชียลมากขึ้น เรารู้จักการท าคอน
เทนต์มาร์เก็ตติ้ง การท ากิจกรรมผ่านทางออนไลน์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการท าออนไลน์วิดีโอต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้
ผู้ติดตามมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี 5. อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงจะกลายเป็นเหมือนเซเลบริตี้และ 
Micro-Influencers จะเข้ามามีบทบาทมากข้ึน Influencer Marketing เป็นสิ่งที่เราให้ความส าคัญมาหลายปีแล้ว จาก
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สาเหตุที่ว่าเมื่อการมาถึงของโซเชียลมีเดียและออนไลน์ คอมมูนิตี้ต่างๆ ผู้บริโภคย่อมไม่เชื่อแบรนด์อีกต่อไป แต่เลือกที่
จะเชื่อผู้น าทางความคิดต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ 

1).เพื่อวิเคราะหก์ารเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี 
2). เพื่อส ารวจความคิดเห็นและความต้องการการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
3). เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณสาหรับการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ โดยการเลือกวิธีส ารวจด้วยแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น 
และได้ก าหนดขอบเขตสาหรับการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการส ารวจคือ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในเขตปทุมธานี 
2. ตัวอย่างที่น ามาใช้ในการศึกษา โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร จ านวนทั้งหมด 200 ร้าน 
3. ตัวแปรที่เก่ียวข้องในการส ารวจและศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
      ตัวแปรตาม คือ การเลือกใช้สื่อโฆษณา  
      ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สื่อโฆษณา  
4. สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ บริเวณที่ตั้งของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ  
5. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2560 ถึง เดือน มกราคม 2561 

 
วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research ) โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) และน าเสนอในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการเลือกใช้
สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภค ของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ผู้จัดท า
การศึกษาได้ก าหนดตัวอย่างไว้จากจ านวนประชากรทั้งสิ้น  200    คนโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane (จิรภา 
แสนเกษม และคณะ 2545:83, อ้างถึงใน จิรกานต์ คงคาประเสริฐ 2550: 29) 

                                    
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรผู้บริโภคที่ใช้การเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

ในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 200 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม โดยก าหนดประเด็นส าคัญของค าถาม เพื่อให้สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

ในเขตปทุมธานี มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโฆษณา 

เสรี วงษ์มณฑา ให้ความหมายไว้ว่า การโฆษณา คือ กิจกรรมสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้น เพื่อจูงใจ ให้ผู้บริโภค     
มีพฤติกรรมอันเอื้ออ านวยต่อความเจริญของธุรกิจ การขายสินค้า หรือบริการโดยอาศัยจากเหตุผล ซึ่งมีทั้งกลยุทธ์จริง 
และเหตุผลสมมติผ่านทางสื่อโฆษณาที่ต้องรักษาเวลา และเนื้อที่ที่มีการระบุบอกผู้โฆษณาอย่างชัดแจ้ง   

ประเภทการโฆษณา   ไพศาล กาญจนวงศ์ (2558) กล่าวถึง การแบ่งประเภทของการโฆษณาว่าท าให้เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติ หรือกลยุทธ์ในการโฆษณาได้อย่างถูกต้อง การแบ่งการโฆษณา สามารถแบ่งได้หลายแบบตาม แนว
ทางการน าเสนของนักวิชาการหลายๆ ท่าน เช่น การแบ่งตามหน้าที่ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย แบ่ง ตามสื่อโฆษณา แบ่ง
ตามจุดมุ่งหมายและตามเขตภูมิศาสตร์ แต่ยังคงสาระที่ใกล้เคียงกัน 

พรจิต สมบัติภพานิช (2551 : 30) กล่าวว่า สื่อ (Media) หมายถึง ช่องทางการสื่อสาร(Means Of  
Communication)ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงไปยังผู้บริโภค ดังนั้นสื่อจึงท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) 
และความบันเทิง (Entertain) 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549: 12) กล่าวว่า สื่อโฆษณามีความส าคัญต่อการตลาดในฐานะที่เป็น
ช่องทาง(Channel) หรือชนิดของสื่อ (Vehicle) หรือสื่อ (Media) ที่จะน าข้อความที่ผู้โฆษณาอยากจะพูดไปยังผู้บริโภค
เป้าหมายของเขา นอกจากความส าคัญในการเป็นสื่อกลางแล้วสื่อแต่ละสื่อยังมีความส าคัญต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ต่างกัน 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ได้มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย ที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่งการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้น ทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. 
Miniard. 1990, น. 3 อ้างอิงใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออก
ในการแสวงหาส าหรับการซื้อ การใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะท า ให้
ความต้องการ ของเขาได้รับความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อ้างอิงใน ศุภร 
เสรีรัตน์. 2550, น.5) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา ให้ได้มา 
และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้ หมายความรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อน แล้ว และเป็นสิ่งที่มีส่วนใน
การก าหนดให้เกิดการกระท าดังกล่าว (ธงชัย สันติวงษ์. 2535 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายค า. 2552, น.8) จาก
ความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ของบุคคลที่แสดงออกมา ในการ
แสวงหาซื้อสินค้าและบริการที่คาดหวังว่าจะสามารถตอบสนอง ความต้องการและความพึงพอใจของตนเองภายใต้
กระบวนการตัดสินใจที่มีมาก่อนการซื้อ ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึง
เหตุ จูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้ เกิดความ
ต้องการ สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิต
หรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ (Buyer’s 
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Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ จุดเริ่มต้นอยู่ที่มีสิ่งมากระตุ้นท าให้เกิดความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการ
ตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552 หน้า 8) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และถิ่นที่อยู่อาศัย ในรูปแบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) คิดเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 120  คน คิดเป็นร้อยละ 60  
และเป็นเพศชายจ านวน  80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 สถานประกอบการที่ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่แสดงให้เห็นว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานที่ บริษัท คิงส์ วิช จ ากัดจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ บริษัท 
อโกรไทย ยูเนี่ยน จ ากัด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามด้วย บริษัท เจ แอนด์ ดีไรซ์กรุ๊ป จ ากัด จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ16  ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นฝ่ายขาย/การตลาดจ านวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 41 
รองลงมาเป็นฝ่ายจัดซื้อจ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 38 อื่นๆจ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  ผู้บริหารระดับสูง
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และเจ้าของกิจการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 35 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0  รองลงมามีอายุ 35 – 45 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.0 45 – 55 ปี จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 อายุต่ ากว่า 25 จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 7.0   

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ การเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

ในจังหวัดปทุมธาน ีจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการเลือกใช้สื่อโฆษณา 
ความถี่ในเลือกใช้สื่อโฆษณา จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 
1-3 คร้ัง/เดือน 46 23 
4-6 คร้ัง/เดือน 82 41 
7-10 คร้ัง/เดือน 63 31.5 
มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน 9 4.5 

รวม 200 100 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในเลือกใช้สื่อโฆษณา 4-6 คร้ัง/เดือน มาก

ที่สุด จ านวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ความถี่ในการใช้บริการผลิตป้ายโฆษณา7-10 ครั้ง/เดือน จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ  31.5 ความถี่ในการใช้บริการผลิตป้ายโฆษณา 1-3 ครั้ง/เดือนน จ านวน 46  คน  คิดเป็นร้อยละ 23  และ 
มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  ตามล าดับ 

ค าตอบ จ านวน ร้อยละ 
จ าเป็น 200 100 
ไม่จ าเป็น เพราะใช้สื่อ Social Media เพียงอย่างเดียวได้ 0 0 

รวม 200 100 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ าเป็นในเลือกใช้สื่อโฆษณา จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 3 การเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณาในจังหวัดปทุมธานี       
ในรูปแบบการแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

(Price) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี ด้านวิธีการ
จ่ายเงิน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี 

วิธีการจ่ายเงิน x̄  S.D. แปลผล 
1. วิธีการจ่ายเงนิ มีผลต่อการเลือกใช้สื่อป้ายโฆษณา 3.85 0.776 เห็นด้วยมาก 
2. ระยะเวลา ลักษณะการจ่าย มีผลต่อการเลือกใช้ 
สื่อโฆษณา 

3.71 0.807 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.78 0.791 เห็นด้วยมาก 
 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการ

เลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี ด้านวิธีการจ่ายเงิน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรกได้แก่ วิธีการ
จ่ายเงิน มีผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตป้ายโฆษณามีค่าเฉลี่ย 3.85รองลงมาได้แก่ ระยะเวลา ลักษณะการจ่าย มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการผลิตป้ายโฆษณามีค่าเฉลี่ย 3.71 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา 

(Price) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี ด้านเงื่อนไขที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี 

เงื่อนไข x̄  S.D. แปลผล 
1. การมีเงื่อนไขพิเศษ ท าให้มีการตัดสินใจได้ดีขึ้น 3.67 0.780 เห็นด้วยมาก 
2. การยืดหยุ่นต่อเงื่อนไข ท าให้มีการตัดสินใจได้ดีขึ้น 3.58 0.881 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.625 0.8305 เห็นด้วยมาก 
 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการ

เลือกใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีด้านเงื่อนไข โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.625 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรกได้แก่ การมีเงื่อนไข
พิเศษ ท าให้มีการตัดสินใจได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาได้แก่ การยืดหยุ่นต่อเงื่อนไข ท าให้มีการตัดสินใจได้ดีขึ้น มี
ค่าเฉลี่ย 3.58 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา 
(Price) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีด้านส่วนลด ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี 

ส่วนลด x̄  S.D. แปลผล 

1. การให้ส่วนลดเงนิสด มผีลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา 3.45 0.832 เห็นด้วยมาก 
2. การทดลองใชง้าน มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา 3.41 0.831 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.43 0.8315 เห็นด้วยมาก 
 
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา (Price) ที่มีผลต่อการ

เลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี ด้านส่วนลด โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุดเป็นอันดับแรกได้แก่ การให้ส่วนลดเงิน
สด มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา มีค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมาได้แก่ การทดลองใช้งาน มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา      
มีค่าเฉลี่ย 3.41 ตามล าดับ 

ข้อมูลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่แตกต่างกัน แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความ
แตกต่างของกระบวนการตอบสนองจ าแนกตามเพศของผู้การเลือกใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัด
ปทุมธานี ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร พบว่า 
 กระบวนการตอบสนองด้านวิธีการจ่ายเงิน มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.033 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีกระบวน
ตอบสนองด้านวิธีการจ่ายเงิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 กระบวนการตอบสนองด้านเงื่อนไขการจ่ายเงิน มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมี
กระบวนตอบสนองด้านเงื่อนไขการจ่ายเงิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของกระบวนการตอบสนองจ าแนกตามอายุของผู้การเลือกใช้สื่อ
โฆษณาของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี โดยปัจจัยด้านราคา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร พบว่า 
 กระบวนการตอบสนองด้านวิธีการจ่ายเงิน มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.062 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H๐) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีกระบวน
ตอบสนองด้านวิธีการจ่ายเงิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 กระบวนการตอบสนองด้านเงื่อนไขการจ่ายเงิน มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.074 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H๐) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมี
กระบวนตอบสนองด้านเงื่อนไขการจ่ายเงิน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 กระบวนการตอบสนองด้านส่วนลด มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีกระบวนตอบสนอง
ด้านส่วนลด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 กระบวนการตอบสนองด้านการรับประกัน มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีกระบวน
ตอบสนองด้านการรับประกัน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์การเลือกใช้สื่อโฆษณา โดยปัจจัยด้านราคา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ในจังหวัดปทุมธานี 

ผู้วิจัยค้นพบประเด็นที่น่าสนใจ และน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านราคาพบว่า ผู้ท าแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี 

เคยเลือกจากสื่อโฆษณา เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี และเป็นพนักงานของ บริษัท คิงส์ วิช จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ผลิต มีพนักงานมากกว่า 200 คน  โดยท าหน้าที่อยู่ฝ่ายขาย/การตลาด 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อโฆษณา โดยปัจจัยด้านราคา ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
ในจังหวัดปทุมธานี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้บริการจากสื่อโฆษณา 4-6 คร้ัง/เดือน  

 จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา ของกลุ่มธุรกิจ
ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ด้านวิธีการจ่ายเงิน มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา ในส่วนระยะเวลา ลักษณะการจ่าย ควรมีความยืดหยุ่นใน
ระยะเวลาและลักษณะการจ่ายที่มีให้เลือกหลายช่องทาง 

 ด้านเงื่อนไข มีผลต่อการเลือกใช้สื่อโฆษณา การมีเงื่อนไขพิเศษ การยืดหยุ่นต่อเงื่อนไข ท าให้มีการตัดสินใจได้ดี
ขึ้น 

 ด้านส่วนลด การให้ส่วนลดเงินสด การทดลองใช้งาน มีผลต่อการเลือกใช้สื่อป้ายโฆษณา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างและเลือกกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยอื่นๆในการเลือกใช้สื่อโฆษณา 
ของกลุ่มธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดอ่ืนๆ   

2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพื่อให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์
มากข้ึน 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 
Performance of corporate employees in NavaNakorn Industrial Estate, Pathumthani Province. 
 
ผู้วิจัย    ธัญวรัตน์  ปานอ าพัน 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.วรินทร์ทิพย์  ก าลังแพทย์ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe Test)  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ได้แก่ 
ด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความคุ้มค่าเวลา และด้านผลลัพธ์
ค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
ส่วน เพศ และอายุ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
Abstract 
 This study The objectives of this study were to study the level of factors affecting 
the performance of employees in NavaNakorn Industrial Estate. 2) To compare the 
performance of personnel working in NavaNakorn Industrial Estate Pathumthani Classified 
by personal attributes. The sample size was 400 persons. By the method of random 
sampling. The tool used is a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe's pair comparison. 
 The results showed that factors affecting the performance of the employees in the 
operational level were the quality of the work. And the workload. At the highest level The 
value of time. And cost side effects. At the same time, the factors that affect the efficiency 
of the work. Classified by personal characteristics found that position in the work. There 
was no significant difference in the efficiency of work performance. The gender and age 
were significantly different at the level of 0.05. 
 
Key Word : Factors affecting performance. 
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บทน า 
บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ คือ องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งขององค์การ  การที่องค์การ

หนึ่งๆ จะบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์การนั้น ๆ องค์การที่มีระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพจะท าให้มีผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
องค์การ การมีระบบทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะช่วยเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถขององค์การ โดยองค์การจะต้อง
ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีความผูก
ผันในองค์การเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งพัฒนาที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถที่จะมองไปข้างหน้าสามารถที่จะเผชิญ
ต่อความผันผวนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ และต้องสามารถพลิกผันความไม่แน่นอนโอกาสและความเสี่ยงในอนาคตให้
กลายเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

จากความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพผู้วิจัยสนใจท าการศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อน าผลการวิจัยจะใช้เป็นประโยชน์ในการน าเอาศักยภาพ ของมนุษย์แต่ละคนมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรับความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความรู้ใหม่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้สอดคล้องกับการแข่งขันของธุรกิจและช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3 
ด้าน ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านความคุ้มค่าเวลา และ
ด้านผลลัพธ์ค่าใช้จ่าย 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จากจ านวน 192 บริษัท รวมพนักงานปฏิบัติการ จ านวน 45,385 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตร Yamane และใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างการศึกษาคร้ังนี้มีทั้งหมด 400 คน  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา เร่ิมศึกษา ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – มกราคม 2561 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จากจ านวน 192 บริษัท รวมพนักงานปฏิบัติการ จ านวน 45,385 คน 

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้สูตรที่ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วนเกิดขึ้นได้ในระดับ 5% กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 400 
ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และ
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน เป็นค าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นพนักงานที่มีต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ด้าน
คุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านความคุ้มค่าเวลา และด้านผลลัพธ์ค่าใช้จ่าย มีจ านวน 20 ข้อ เป็นค าถามปลาย
ปิด (Close Ended) แบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
4. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูลโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding Form) 
3. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและ

ค านวณหาค่าทางสถิติแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยน าเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและน าผล
การศึกษาที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนข้อเสนอแนะ 

4. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท(Likert) 

5. น าค่าที่ได้มาท าการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ (t-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA)  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mea) 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาค (Cronbach) 
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  แตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ด้วยค่า F-test 
เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 
 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี  และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จ านวน 400 คนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha Method) เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 
สรุป  

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท  กลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มีผลสรุปดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 279 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 เพศชาย จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง  25 - 35 ปี 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 และมีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการมากที่สุด จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50  
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2. ระดับการให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก      
มีค่าเฉลี่ย 3.90 (SD=.54) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มี 2 ด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (SD=.58) รองลงมาคือ ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 (SD=.65)  

3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
บริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน คือ เพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และ F-test เมื่อ
พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
 
อภิปราย 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75  เพศชาย 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการท างาน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติการมากที่สุด จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม ผลการประเมินระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
คือ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านความคุ้มค่าเวลา และด้านผลลัพธ์ค่าใช้จ่าย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สคาญจิต อุดมกิจวัฒนา (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ไทย : กรณีศึกษาผู้ให้บริการธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพยง วัฒนพูล (2555) ท าการศึกษาเรื่อง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในด้านต าแหน่งงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัย สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และรายได้ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 
  ด้านคุณภาพของงาน ผลการประเมินในภาพรวมให้ความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับความเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ คือ ท่านได้รับมอบหมายงานตรง
กับความรู้ความสามารถ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถของท่าน ลักษณะงานที่ท่าน
ได้รับมอบหมายมีลักษณะงานที่ชัดเจน ลักษณะงานที่ท่านได้รับมอบหมายมีลักษณะงานที่ชัดเจน และท่านรู้สึก
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ สอดคล้องกับ สคาญจิต อุดมกิจวัฒนา (2552) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการให้บริการของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย : กรณีศึกษาผู้ให้บริการธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการให้บริการพนักงาน ศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ที่พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของงานมีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน 
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 ด้านปริมาณงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมให้ความเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า ปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยเกินไป มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ พอใจในผลการปฏิบัติงานที่ดีรับ
มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงค์ (2553) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ผลการวิจัยพบว่า ที่พบว่า บุคลากรมีจ านวนไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน เครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงานช ารุดมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ด้านความคุ้มค่าเวลา มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมให้ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า หน่วยงานมี
เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงค์ (2553) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ผลการวิจัยพบว่า ที่พบว่า บุคลากรมีจ านวนไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน เครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงานช ารุดมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ด้านผลลัพธ์ค่าใช้จ่าย มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมในระดับความส าคัญมาก โดยพบว่า ได้รับค่าจ้างที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม หาก
ต้องท างานในวันหยุด ซึ่งสอดคล้องกับ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนที่มี
อิทธิพลต่อระดับความผูกพันและจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในส านักงานของบริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ 
เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย) จ ากัด ที่พบว่า เงินเดือนและสวัสดิการมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พรชัย รัตนโรจน์เจริญ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีของ
องค์กรกรณีศึกษาพนักงานภาคปฏิบัติการ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด ผลพบว่าผู้บริโภคตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีปัจจัยที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี ด้านคุณภาพของงาน พบว่า หากพนักงานได้รับการมอบหมายงานตามความถนัด หรือความสนใจ 
หรือเกิดจากความต้องการเรียนรู้ โดยหากหน่วยงาน องค์กรได้มีการจัดวัสดุ อุปกรณ์ในการท างานที่เพี ยงพอต่อ
ความเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และเกิดความคุ้มค่า 

2. ด้านปริมาณงาน พบว่า หากพนักงานได้รับมอยหมายงานที่เพียงพอ ไม่มากจนเกินไป และไม่น้อยจน
องค์การขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่ให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และร่วมด า เนินการ 
ตลอดจน ได้รับผลจากความส าเร็จนั้น ย่อมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้อระสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

3. ด้านความคุ้มค่าเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าการควบคุมต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้งานมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 
เพราะ เวลา เป็นต้นทุนในการท างานอย่างหนึ่ง ซึ่งหากงานไม่เสร็จตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อปัจจัยอื่น ๆ และอาจท าให้ผลผลิตที่ได้นั้น ไม่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้น ในการ
ควบคุมระยะเวลา ในทุกข้ันตอน ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้พนักงานได้  
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4. ด้านผลลัพธ์ค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตัวพนักงานโดยตรง กล่าวคือ เป็นต้นทุนขององค์กร 
แต่เป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น หากการที่ต้องจ้างพนักงานเป็นรายวัน รายเดือน เพื่อเป็นค่าจ้างและเป็น
ขวัญก าลังใจ ในอนาคตเพื่อให้ชิ้นงานออกมามีประสิทธิภาพ อาจมีการจ้างงานเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่
องค์การก าหนด เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพลดต้นทุนในทุกมิติ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีติอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรอื่น ๆ เช่น องค์กรที่
เก่ียวข้องกับการท าธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควรศึกษาถึงความพึง
พอใจของประชาชนในการใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้สนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการ 

2. น ากรอบแนวคิดในด้านอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ปัจจัยจูงใจในการ
ท างาน ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ มาเพิ่มเติมในศึกษาวิจัย 

3. ควรศึกษาวิจัยกับกลุมตัวอย่างใหครอบคลุมทั้งระดับผู้บริหาร หัวหนางาน พนักงานปฏิบัติการที่เป็นคน
ไทยและแรงงานตางดาว 
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ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุค
ภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม ในเขตปริมณฑลที่ใช้บริการส านักงานรับท าบัญชี จ านวน 189 คน ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบค่า F-Test การทดสอบการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลการศึกษา พบว่า 1.ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME)พบว่าโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัย พบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก 2.การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME)พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก 3. ผลการ
เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME)จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปนิติบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจ าแนกตามลักษณะการจดทะเบียนของกิจการ ในด้านการกระท า เท่านั้นที่มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4.การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME) พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านการกระท า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ ในด้านความตั้งใจ และด้านความสนใจ และปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านความตั้งใจ ความปรารถนาและด้าน
การกระท า 

 
ค าส าคัญ : บัญชียุคภาษีดิจิตอล,ส านักงานรับท าบัญชี,ธุรกิจขนาดย่อม.  
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Abstract 
The purpose of this research study Factors affecting decisions using Office 

Accounting Tax digital era. Of Small and Medium Enterprise (SME). The population in this 
study include the small business entrepreneur. In the metropolitan area who use Office 
Accounting 189 people have come to define the size of the sample of formula Taro Yamane 
tools used to gather data statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean 
deviation. standard The F-test ,t-test the Linear Regression.  

The results showed that: 1. the marketing mix factors that influence the decision to 
use Office Accounting Tax digital era. Entrepreneurs, small business (SME) found that the 
overall level. With an average of 4.11 were classified as factors that all the factors in the 
high level. 2.The decision to use Office Accounting Tax digital era. Entrepreneurs, small 
business (SME) found. The overall high level. With an average of 4.16were classified as 
factors. Every factor is at high level. 3. The comparison data for the tax decision to use 
Office Accounting Tax digital era. Entrepreneurs, small business (SME) by general 
information on different entities found no overall differences when considering each aspect 
found by type of registration of the Company. In action Not only are different. Statistically 
significant at the 0.05 level. 4.To study the marketing mix factors that influence the 
decision of tax accounting offices in the digital age of small business entrepreneurs (SME). 
It found that the marketing mix factors, processes, services. Affecting the decision. 
Marketing mix factors, processes, services Affecting the decision. In the field of intention 
and the attention and amalgamated section on physical characteristics. Affect the decision 
in terms of the intended The desire and the action. 
 
Keywords : The digital era tax accounting, bookkeeping, office, small business,  
 
บทน า 

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยมีทั้งบริษัทย่อมจนถึงขนาดเล็กตามลักษณะของธุรกิจใน แต่ละประเภทที่
ไม่เหมือนกัน หรือ ต่างต้องพึ่งพากันนั้น ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหลายประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ประเภทซื้อ-ขาย หรือบริการ ในทุก ๆ ขนาดของธุรกิจล้วนแล้วแต่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งของ
องค์การ คือ การมีหน้าที่จัดท าบัญชีของธุรกิจ เป็นหนึ่งหน้าที่ที่ส าคัญที่ธุรกิจไม่อาจละเลยได้ การท าบัญชีก็ถือว่า
เป็นหัวใจของการท าธุรกิจ เพราะถ้าปราศจากการจัดท าบญัชีที่ดแีล้วธุรกิจอาจต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ไปจนถึงปิด
กิจการลงเลยก็ว่าได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีการจัดการด้านบัญชีที่ดี นอกจากธุรกิจจะอยู่รอดแล้ว อาจเป็นการช่วย
อุดรอยรั่วต่างๆ ในธุรกิจที่อาจมีปัญหาที่ผู้บริหารคาดไม่ถึง รวมถึงเป็นการพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจขนาดใหญ่
มักจะมีการว่าจ้างพนักงานท าบัญชี ที่เป็นพนักงานประจ า แต่ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เรียกว่า SME 
อาจจะไม่มีศักยภาพพอที่จะเลือกจ้างพนักงานที่มาประจ าหรือต้องพบกับปัญหาพนักงานบัญชีเปลี่ยนคนใหม่
บ่อยครั้ง ท าให้บัญชีไม่มีความต่อเนื่อง พนักงานขาดความรู้และความช านาญ ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามประเภทกิจการ โดยมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี คือ “พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543” (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์, 
2543 : 1) ดังนั้น กิจการย่อมและขนาดเล็กจะนิยมใช้บริการของส านักงานบัญชี โดยการจ้าง บุคคลภายนอกเข้ามา
ท างานด้านบัญชีเป็นเรื่องยุ่งยาก และนักบัญชีส่วนใหญ่นิยมท างานในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและให้
ค่าตอบแทนสูง ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจึงหันมาใช้บริการในการจัดท าบัญชีกับส านักงานบัญชี
มากกว่า (ณฐวรรณ ปริยฉัตรกุล,2557 : 1) 
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 ด้วยเหตุผลที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของหลักการท าบัญชีภายใต้ภาษี
ยุคดิจิตอล ไม่สามารถจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีและข้อก าหนดตามกฎหมายได้เอง เพราะต้องใช้ความ
ช านาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพบัญชี ท าให้การจัดท าบัญชีเป็นปัญหายุ่งยากส าหรับธุรกิจ อีกทั้งรัฐบาลได้ออก
มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(ช๊อปช่วยชาติ)ให้ประชาชนมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น
ในช่วงปลายปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 โดยกรมสรรพากรได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การใช้สิทธิส าหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 (ช๊อปช่วยชาติ) (แพตริเซีย มงคลวนิช,2560) 
ดังนั้นส านักงานบัญชีจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการน าเสนอแก่ลูกค้าถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเกี่ยวกับ
ภาษีด้านต่างๆในยุคติจิตอล การที่ผู้ประกอบการเหล่านี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการจัดท าบัญชี
ภาษียุคติจิตอล ความส าคัญของข้อมูลทางบัญชี ประกอบกับปัญหาในเร่ืองการว่าจ้างบุคคลากรในองค์กรหรือบริษัท
ทางด้านบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ จึงก่อให้เกิดความต้องการใช้บริการจากส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ส านักงานบัญชีเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตและมีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายในภาคธุรกิจ ดังนั้น 
ส านักงานบัญชีจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาคุณ ภาพการบริการอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเร่ือยๆ ธุรกิจจึงต้องมุ่งให้ความส าคัญแก่ลูกค้าและ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด(เฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์และสุดคนึง สมบูรณ์
วงศ์,2557 : 57-58) 

 จากความส าคัญข้างต้นของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดเก็บภาษีในยุคดิจิตอลและข้อมูลทางการบัญชี 
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล 
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME) เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการส านักงานรับท าบัญชี หรือผู้ที่สนใจในการ
น าไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงการให้บริการ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม (SME)  

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชี
ยุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปนิติบุคคลที่แตกต่างกัน  

4. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชี
ยุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆตามแนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ 
(Kotler Philip,2004: 89) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix'7Ps) แนวคิดการตัดสินใจ
ซื้อ AIDA Modelของแอลโม ลีวิท (St.Elmo Lewis, 1898 ;อ้างอิงใน ณ ภัทคอร ปุณยาภาภัสสร,2551) ผู้วิจัยได้
น ามาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใช้วิธีส ารวจมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม( SME) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ในเขตปริมณฑลที่ใช้บริการส านักงานรับท าบัญชี 
จ านวน 357 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2560) ผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการการใช้สูตร
ค านวณของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, Taro,1973). ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 189 คน โดยวิธีก าหนดสัดส่วนด้วยด้วย
วิธีจับฉลากเครื่องมือใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวได้สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต าราเอกสาร บทความ แนวคิดเกี่ยวภาษีเงินได้
นิติบุคคลและมาตราการช๊อปช่วยชาติ การให้บริการของส านักงานบัญชี ลักษณะโดยทั่วไปของการบัญชี แนวคิด
และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแนวคิดเกี่ยวกับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของ
การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคล 
1. ประเภทของธุรกิจ 
2. ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการ 
3. ทุนจดทะเบียนของกิจการ  
4. ระยะเวลาการด าเนินกิจการ 
5. รายไดต้่อปีโดยเฉลี่ย 

ท่ีมา : กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม, 
กระทรวงอุตสาหกรรม.(2559) 

 
การตัดสินใจ 

1. ความตั้งใจ (Attention) 
2. ความสนใจ (Interest) 
3. ความปรารถนา (Desire) 
4. การกระท า (Action) 

ที่มา : แอลโม ลีวิท 
(Elias St.Elmo Lewis, 1898) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P) 
1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านสถานที่หรือช่องทางการให้บริการ 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ที่มา : Kotler Philip (2004 : 89), 
 



 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบหาค่า IOC และทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุดเพื่อน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8775 
  4. น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 189ชุด โดยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม ในเขตปริมณฑลที่ใช้บริการส านักงานรับท าบัญชี ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการลงรหัส
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็นตัวเลข ที่สามารถน าไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
 3. น าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 
 2. ท าการลงรหัสแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และท าการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ค านวณค่าสถิติต่างๆ จากข้อมูลใน
แบบสอบถาม การค านวณหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมาย
ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง  ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการซื้อมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ประเภทของธุรกิจ ลักษณะการจดทะเบียนของกิจการ 
ทุนจดทะเบียนของกิจการ ระยะเวลาการด าเนินกิจการ และรายได้ต่อปีโดยเฉลี่ย สถิติที่ใช้คือค่าแจกแจงความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

2. วิเคราะห์ระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอลของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME) และการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME) โดยรวม รายด้าน และรายข้อสถิติที่
ใช้คือค่าเฉลี่ย (mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่างๆและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้คู่
กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 

3. วิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME) ใช้วิธีการ
ทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis)  
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอลของ

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME)มีผลสรุปดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล จ าแนกตามประเภทกิจการธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่

ประเภทกิจการธุรกิจผลิตสินค้า มีลักษณะการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีทุนจดทะเบียน 6 ล้าน–10 ล้าน 
มีระยะเวลาด าเนินกิจการ 11-15 ปี รายได้ต่อปี 11-20 ล้านบาท  

2. ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัย พบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมากเมื่อเรียงอันดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านลักษณะทางด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้านราคา 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามล าดับ 

3. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม (SME) การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 
(SME) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสนใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23รองลงมาความตั้งใจ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ความปรารถนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และการกระท า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามล าดับ 

 4. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุค
ภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปนิติบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจ าแนกตามลักษณะการจดทะเบียนของกิจการ ในด้านการ
กระท า เท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลด้านอื่นไม่
แตกต่างกัน  

5. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท า
บัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME) ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) โดยรวม 
 n = 189  

ตัวแปรตามล าดับที่เข้าสมการ ความตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา การกระท า 

ด้านผลิตภัณฑ์  0.995 1.00 .995 .855 
ด้านราคา  .996 .999 .998 .472 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  .987 .991 .999 .762 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  .989 .989 .999 .000* 
ด้านบุคลากร  .983 1.000 .987 .136 
ด้านกระบวนการให้บริการ .000* .000* .881 .807 
ด้านลักษณะทางด้านกายภาพ .004* .881 .004* .000* 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชี
ยุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) โดยค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการหาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ถดถอยดังนี้  

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) ในด้านการกระท า (sig0.00)  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) ในด้านความตั้งใจ (sig0.00) และ
ความสนใจ (sig=0.00)  

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) ในด้านความตั้งใจ (sig=0.004) 
และความปรารถนา (sig=0.004) และด้านการกระท า (sig=0.000) 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอลของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม(SME)สามารถอภิรายผลโดยภาพรวมได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ประเภทกิจการ
ธุรกิจผลิตสินค้า มีลักษณะการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีทุนจดทะเบียน 6 ล้าน–10 ล้าน มีระยะเวลา
ด าเนินกิจการ 11-15 ปี และมีรายได้ต่อปี 11-20 ล้านบาท สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชุตา นาคเถื่อน(2557) 
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานีส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการ มีลักษณะการจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการมากกว่า5 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อปี 1,000,0000-5,000,000 บาท  

2. ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของไชยาหาญ พัฒนากิจ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดปัญหา
และข้อเสนอแนะในการใช้บริการสินเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดระนอง พบว่า ความพึงพอใจต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตจังหวัดระนอง 7 
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร ศิริกุล (2551) ศึกษาถึง ปัจจัยด้านสว่น
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี 
กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตรายประเด็น พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินระดับอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีในการจัดท าบัญชี ในระดับมาก 

3. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอลของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม (SME) การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม (SME) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สุขส าราญ (2552) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยมีผลต่อการเลือกใช้บริการส านักงานบัญชี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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 4. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุค
ภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปนิติบุคคลที่แตกต่างกัน โดยรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจ าแนกตามลักษณะการจดทะเบียนของกิจการ ในด้านการกระท า 
เท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลด้านอื่นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สุขส าราญ (2552) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของผู้ประกอบการ ความคิดเห็นโดยรวมด้านการ
เข้าถึงบริการ ด้านการสื่อสาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

5. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท า
บัญชียุคภาษีดิจิตอล ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล โดยรวมมีตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ในความตั้งใจ 
และความสนใจ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล ในด้านความตั้งใจ ความปรารถนาและด้านการกระท าสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ernani Hadiyati (2016 : 49) ได้ท าการศึกษา การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อแบบ
AIDA ของผลิตภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
แบบAIDA โดยมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชีควรน าเสนอ
ถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยความลับของลูกค้าให้ลูกค้าทราบ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า ส าหรับรายข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส านักงานรับท าบัญชี ควรเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ครบวงจรของกระบวนการทางบัญชีให้กับลูกค้า   

1.2 ปัจจัยด้านราคา ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชี ควรให้บริการสามารถผ่อน
ช าระค่าบริการได้เป็นงวดๆ ส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส านักงานบัญชีควรเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถ
เจรจาต่อรองอัตราค่าบริการของส านักงานรับท าบัญชีได้  

1.3 ปัจจัยด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจ าหน่าย ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับ
ท าบัญชี ควรการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปติดต่อกับผู้ประกอบการ โดยการศึกษาถึงข้อมูลของธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบการที่มีความสนใจการบริการของส านักงานบัญชีส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส านักงานบัญชี
ควรเลือกท าเลที่ตั้งก่อนประกอบการในสถานที่ มีความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อยังส านักงานบัญชี 

1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชี 
ควรมีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจัดท าบัญชี ส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส านักงาน
รับท าบัญชี ควรมีการโฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ 
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1.5 ปัจจัยด้านบุคลากร ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชี ควรมีการ
วางแผนด้านบุคคลากรของส านักงาน เพื่อให้มีจ านวนพนักงานที่มีคุณสมบัติและความรู้ ความเชี่ยวชาญ เหมาะสม
กับจ านวนลูกค้า ส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานของส านักงานรับท าบัญชี ควรมีการให้บริการ
แนะน าเก่ียวกับการจัดท างบการเงินโดยผู้ช านาญการ   

1.6 ปัจจัยด้านกระบวนการ ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชี ควรมี
บริการจัดส่งรายงานให้กับลูกค้าตามที่นัดหมาย ตรงต่อเวลาเสมอส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส านักงาน
รับท าบัญชี ควรมีข้ันตอนการให้บริการไม่มากหรือซับซ้อน 

1.7 ปัจจัยด้านการน าเสนอสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ส านักงานรับท าบัญชี ควรมีการตกแต่งส านักงานดูน่าเชื่อถือ เรียบร้อยสวยงาม ส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือส านักงานรับท าบัญชี ควรมีป้าย เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ของส านักงาน แสดงเห็นได้ชัดเจน 
2. ข้อเสนอแนะการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานรับท าบัญชียุคภาษีดิจิตอล  

2.1 ด้านความตั้งใจ ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชี ควรมีการสร้าง
บล็อก (Blog) หรือสร้างแฟนเพจบนเฟซบุ๊ค (Fan Page Facebook) เพื่อบอกเล่ากิจกรรมและบริการของ
ส านักงาน ส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือส านักงานรับท าบัญชีควรมีการโพสต์วิดีโอแนะน าบนยูทูป            
(You tube)หรือเลือกใช้รูป วิดีโอ หรือคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมท าให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นบริการของส านักงานบัญชี 

2.2 ด้านความสนใจ ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชี ควรมีการน าเสนอ
การบริการเกี่ยวกับภาษีดิจิตอลออกไปในโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยการใช้รูป ข้อความ เสียงเพลงที่กระตุ้น
ความรู้สึกมาใส่โฆษณา ส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส านักงานรับท าบัญชี ควรมีน าเสนอคุณประโยชน์ที่
ลูกค้าจะได้รับจากใช้บริการของส านักงานรับท าบัญชีเช่น ความถูกต้องตรวจสอบได้ของงบการเงิน  

2.3 ด้านความปรารถนา ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส านักงานรับท าบัญชี ควรมี
ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส าหรับรายข้อที่มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ส านักงานรับท าบัญชี ควรมีการบริการที่หลากหลายให้เลือกตรงตามที่ท่านต้องการ  

2.4 ด้านการกระท า ส าหรับผลการวิจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ พบว่า ส านักงานบัญชีควรมีการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีในการบริการของส านักงานรับท าบัญชีที่ตนใช้บริการอยู่ และ
จะไม่เปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อื่นๆ ส าหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส านักงานบัญชีควรสร้างการ
บริการที่ประทับใจให้ลูกค้าพึงพอใจและลูกค้ามีการแนะน าให้บุคคลอื่นหันมาใช้บริการของส านักงานรับท าบัญชีที่
ตนใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่คลอบคลุม ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น เห็นควรขยายพื้นที่ในการศึกษาให้ใหญ่ขึ้น เช่น ท าการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือใน
เขตพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่หนาแน่นมากข้ึน 

2. ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป เห็นควรศึกษาในส่วนของระดับความพึงพอใจที่ผู้ประกอบการได้รับ
จากการใช้บริการของส านักงานรับท าบัญชีควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกล
ยุทธ์ของส านักงานรับท าบัญชีมากข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทช์           
สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร 
 
THE FACTORS THAT INFLUENCING CONSUMERS TO PURCHASE WATCH 
CASE STUDY AT CORTINA WATCH 1st FLOOR ERAWAN BANGKOK 
 
ผู้วิจัย นิธิ  พันธวงศ ์

สาขาวชิา บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
นาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีความสนใจเข้าชมสินค้า ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน สุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธี
ของครอนบราค เท่ากับ .829 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test เมื่อพบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ของเซฟเฟ่ โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ 
45,001-55,000 บาทต่อเดือน ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ และมีงบประมาณ 50,000-100,000 บาท ระดับความ
คิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทผู้บริโภค และ
งบประมาณ โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ และ ประเภทผู้บริโภคต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้บริโภคที่มี อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และงบประมาณต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 

 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด อิทธิพล นาฬิกาข้อมือ 

124



  
Abstract 

This research purpose is to study the factor that influencing consumer to purchase 
watch at Cortina Watch branch 1 st floor Erawan Bangkok and compare the personal factors 
that influence the different levels of purchase watch. The sample of 385 peoples. A 
quantitative research, used questionnaires to collect data, Cronbach’s Coefficient Alpha 
Method .829 Use descriptive statistics and compare the differences by t-test and One-Way 
ANOVA test a couple of different ways of Scheffe's test to the level of statistical 
significance .05. 

The study indicated that Mostly male. Age between 31-40 years old. Earnings per 
month 45,001-55,000 baht, mostly foreigners and most have a budget. 50,000-100,000 baht. 
There is a level of opinion on the marketing mix that influences the purchase of wrist 
watches of consumers. The overall level is very high. The average value was 4.07. Service 
Process The average was 4.18, followed by the physical environment. The average was 
4.18. The average was 4.13 products and services. The mean was 4.12. The average price 
was 4.02 and the average was 3.97. The mean was 3.91 

The comparison test between the personal factors: gender, age, occupation, the 
income per month, consumer type and budgets that affect the different levels of purchase 
watch, we found gender and the type of consumer are differences the purchase watch not 
different, but age, occupation, the income per month and budgets that affect the different 
levels of purchase watch, we found that most of them are statistically different with 
significant level of .05 
 
Keywords : Marketing mix, Influences, Watch. 
 
บทน า 

นาฬิกาข้อมือเป็นอุปกรณ์บอกเวลาที่ได้รับความนิยม ในบางแห่งกล่าวว่า นาฬิกาข้อมือเรือนแรก ของโลก 
เกิดจาก พระนางคาโรลีน มูราต์ ราชินีแห่งนครเนเปิลส์ ในขณะนั้น ว่ามีพระบัญชาพิเศษ ให้ช่างผลิตนาฬิกาเบรเกต์ 
ให้เป็นนาฬิกาที่ใช้คล้องข้อมือเป็นครั้งแรก (ค.ศ. 1810) (ธนบดี ทรัพย์ไพบูรณ์, 2547 : 3) แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์เริ่มที่จะใส่นาฬิกาข้อมือกันน้อยลงมาก เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่อง
ของคนสมัยเก่า มันหมดยุคไปแล้วเพราะทุกคน มีโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถใช้ดูเวลาได้ถ้าจะใส่ก็จะ เป็นพวก 
Smartwatch ซึ่งมีระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือที่ที่ใช้อยู่ได้ แต่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มยังมีความต้องการสวมนาฬิกา
ข้อมือเพื่อสะท้อนบุคลิกภาพและค่านิยม เพราะไม่ได้มีแค่ความต้องการรับรู้เวลาแต่เป็นเครื่องประดับที่แสดงถึง
รสนิยมของผู้สวมใส่ โดยเฉพาะสุภาพบุรุษที่มีโอกาสใช้เคร่ืองประดับน้อยกว่าสุภาพสตรี ท าให้หันมาให้ความส าคัญ
กับนาฬิกาแบรนด์ที่มีราคาแพง ๆ มากขึ้น (นนทิวัช ประภานนท์, 2007) รวมถึงบุคคลบางกลุ่มที่ชื่นชอบในการ
สะสมนาฬิกาข้อมือ ผู้จัดการรายสัปดาห์ (ผู้จัดการออนไลน์, 2550 : ออนไลน์) วิเคราะห์แนวโน้มตลาดนาฬิกา ไว้
ว่า นาฬิกาแนวแฟชั่นเป็นสินค้ากลุ่มที่ร้านค้าปลีกให้ความสนใจเพราะเป็นตัวดึงดูดความสนใจของลูกค้าเพราะมัก
ออกแนวเตะตา ราคาถูกใจบรรดาผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้อย่างได้ผล จึงเป็นตัวเปิดตลาดลูกค้าให้การคึกคักในร้าน
เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผลทางหนึ่ง ตลาดนาฬิกาส าหรับลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางหรือนาฬิกาที่มีราคาต่อเรือน
ประมาณ 2,000-4,000 ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะหดหายลงไปจากตลาดโลกมากข้ึนตามล าดับ เนื่องจากนาฬิการาคา
ถูกเร่ิมมีสัดส่วนครองตลาดมากข้ึนทดแทน เพราะถูกใช้เป็นสินค้ากลุ่มที่ดึงดูดให้ลูกค้ายังแวะเวียนมาดูบ่อยครั้ง เมื่อ
คิดว่าแนวโน้มของวงการแฟชั่นเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวอื่น หากจะมองภาพรวมของตลาดนาฬิกาโลกต้องถือว่า
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ด้วยการที่ดีไซเนอร์สามารถออกแบบแนวแฟชั่นใหม่ ๆ มารองรับความต้องการนาฬิกาแบบแปลก
แหวกแนวใหม่ ๆ ของตลาดได้ดี โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครั้งต่อปี ท าให้ยอดการจ าหน่ายนาฬิกาแนวแฟชั่นเพิ่มขึ้น
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จากยอดการจ าหน่ายที่เป็นประวัติของยอดขายก่อนหน้านั้นทุก ๆ ปี การด าเนินธุรกิจที่เน้นการปรับเทรนด์อยู่ตลาด
เวลาเป็นการด าเนินธุรกิจที่เสี่ยงมาก เพราะกว่าจะมั่นใจว่าการตอบรับจากตลาดจะออกมาในทางบวกต้องใช้เวลา
ระยะหนึ่ง และอาศัยกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผ่านกลุ่มอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าที่เหลือที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน และ
จริง ๆ แล้วไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่บอกว่าทิศทางข้างหน้าจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลว 

ในปัจจุบันนาฬิกาข้อมือมีทั้งแบบแฮนด์เมค นาฬิกาแฟชั่น ราคาตั้งแต่ไม่ถึง 100 บาท และนาฬิกาหรู
น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงบางเรือนมีราคาหลักล้าน ตลาดนาฬิกาในประเทศไทยยังมีการเติบโตสูงจาการ
ขยายตัวของกลุ่มนักสะสม กลุ่มซื้อเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะลิมิเต็ด เอดิชั่น หรือรุ่นที่มีการผลิตจ านวนจ ากัด ราคา
นาฬิกามีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปี ร้านคอร์ติน่าวอทช์ เป็นตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก มากกว่า 20 แบ
รนด์ ยกตัวอย่าง เช่น โรเล็กซ์, ปาเต็ก ฟิลิปป์, เบรเกต์, คาร์เทียร,์ โชพาร์, ไอดับบลิวซี, เจเกอร์เลอคูลท์, เบลล์แอนด์
รอส, อีเบล, คอน-คอร์ด และโครโนสวิส โดยมีเป้าหมายในกลุ่มลูกค้าระดับสูง และบริษัทคาดการณ์ยอดขายเติบโต
ร้อยละ 5-10 และมีความต้องการให้ผู้ที่ต้องการซื้อนาฬิกาข้อมือนึกถึง ร้านคอร์ติน่าวอทช์ เป็นอันดับแรก ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภคที่เข้ามาชมสินค้าในร้าน สาขาเอราวัณ 
ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อน ามาใช้ปรับกลยุทธ์ในการจ าหน่ายสินค้าให้ได้ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในข้อใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในข้อ
ใดที่มีอิทธิพลต่อเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ในการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทช์ 
สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกับ ส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ที่กล่าว
ไว้ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ฉบับปรับปรุง ผู้วิจัยได้น ามาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดที่ไช้ในการวิจัยดังภาพ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประกอบด้วย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริโภคที่มีความสนใจเข้าชมสินค้า ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 
กรุงเทพมหานคร จากสถิติผู้ที่มีความสนใจเข้าชมและเลือกซื้อสิ้นค้าที่ร้านคอร์ติน่าวอทช์ ส าขาเอราวัณ ชั้น 1 
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน ตุลาคม ปี 2560 ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ านวน 
10,000 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง (Taro Yamane, 1973) ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 385 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีเจาะจงด้วยการสุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภท
ผู้บริโภค และงบประมาณที่มีไว้ส าหรับการซื้อนาฬิกาข้อมือ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของ
ผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านการน าเสนอสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จ านวนด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 35 ข้อ  ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามโดยใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวัด ลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายความว่า  มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน 
4 หมายความว่า  มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือมาก เท่ากับ 4 คะแนน 
3 หมายความว่า  มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
2 หมายความว่า  มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือน้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
1 หมายความว่า  มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อความในส่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการ 
น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน หาค่าความเที่ยง (Reliability) 

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s Coefficient Alpha 
Method) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.829 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเดือน 
มกราคม–ตุลาคม 2560 
ก าหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) ดังนี้  

4.50–5.00 หมายถึง  มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือระดับมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือระดับมาก 
2.50–3.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือระดับปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือระดับน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือระดับน้อยที่สุด 
น าค่าที่ได้มาท าการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ ดังสมติฐานที่ตังไว้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ (t-test) 
ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 385 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.27 มีอายุระหว่าง          
31–40 ปี ร้อยละ 38.44 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 40.78 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001–55,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.53 ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ร้อยละ 76.36 มีงบประมาณ 50,000–100,000 บาท ร้อยละ 44.68 

2. ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา 
ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X =4.07) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ( X =4.18) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด (X =4.13) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ( X =4.12) ด้านราคา ( X =4.02) ด้านบุคลากร ( X =3.97) และด้าน
ที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.91)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 สามารถสรุปเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นาฬิกามี ขนาด รูปทรง และการออกแบบเหมาะสมกับการใช้
งาน (X =4.22) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือนาฬิกามีตราสินค้าส่งเสริมบุคลิกภาพ (X =3.95) 

2.2 ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ มีการตั้งราคาที่
เหมาะสมกับตราสินค้าผลิตภัณฑ์ (X =4.16) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ 
มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น เงินสด บัตรเครดิต และการโอนเข้าบัญชีธนาคารของร้าน ช าระระบบ     
QR code (X =3.95) 

2.3 ด้านสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขา
เอราวัณ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึง สะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทน จ าหน่าย หรือเว็บไซต์ขายสินค้า 
( X =4.03) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ เป็นที่รวมของสินค้าหลากหลาย
ยี่ห้อ (X =3.85) 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ             
มีโปรโมชั่นของแถมหรือคูปองชิงโชคจากตัวแทนจ าหน่าย (X =4.25) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ร้านคอร์ติ
น่าวอทช์ สาขาเอราวัณ มีบริการดูแลและซ่อมแซมหลังการขาย เช่น ศูนย์บริการที่น่าเชื่อถือ (X =3.97) 

2.5 ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานของร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ มีการ
แต่งกายที่เหมาะสม (X =4.07) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ พนักงานของร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ 
มีมนุษย์สัมพันธ์และมีมารยาทดี (X =3.82) 

2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานของร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขา
เอราวัณ ให้บริการที่ถูกต้อง ( X =4.24) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ พนักงานของร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขา
เอราวัณ ให้บริการที่รวดเร็ว (X =4.13) 
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2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ มีการ
ตกแต่งภายนอกร้านสวยงาม เหมาะสม ( X =4.42) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขา
เอราวัณ จัดสถานที่รับรองลูกค้าที่เพียงพอ เหมาะสม (X =4.09) 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทผู้บริโภค และงบประมาณ ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
พบว่า 

3.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
นาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 ไม่แตกต่างกัน (Sig=0.176) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านราคา 2) ด้านสถานที่หรือช่องทางการให้บริการ 3) ด้านบุคลากร                
4) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 5) ด้านลักษณะทางกายภาพ  

3.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
นาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 แตกต่างกัน (Sig=0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันทุกด้าน 

3.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อนาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 แตกต่างกัน (Sig=0.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านราคา 2) ด้านสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่าย 3) ด้านการส่งเสริม
การตลาด 4) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 5) ด้านลักษณะทางกายภาพ 

3.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 แตกต่างกัน (Sig=0.000) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันทุกด้าน 

3.5 ผู้บริโภคที่มีประเภทผู้บริโภคต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 ไม่แตกต่างกัน (Sig=0.471)            
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านราคา 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด และ                
3) ด้านลักษณะทางกายภาพ  

3.6 ผู้บริโภคที่มีงบประมาณต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ ณ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 แตกต่างกัน (Sig=0.000) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า แตกต่างกัน จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่าย             
3) ด้านการส่งเสริมการตลาด 4) ด้านบุคลากร 5) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ          
ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) ด้านราคา 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยวรรณ ลิ่มเจริญกิจ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือของ
ผู้บริโภค : การเปรียบเทียบระหว่างวัยรุ่นตอนปลายและวัยท างานตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยรุ่นตอน
ปลาย อายุระหว่าง 18-22 ปี จ านวน 100 ตัวอย่าง และกลุ่มวัยท างานตอนต้น อายุระหว่าง 26-30 ปี 100 
ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ อยู่ในระดับมากทั้ง 2 กลุ่ม 
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2. ผลการศึกษาด้านราคา พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา             

ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นพวรรณ เพชรมุข (2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของร้าน ไทม์สตรีท จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าของร้านไทม์สตรีท จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 250 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา 

3. ผลการศึกษาด้านสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่าย พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของ
ผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ เข้าถึง สะดวก เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ตัวแทน จ าหน่าย หรือเว็บไซต์ขายสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ จิตประสงค์พาณิช 
(2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในกลุ่มของวัยท างาน ที่มีภูมิล าเนา หรืออยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย  
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย เรียงตามล าดับ ดังนี้ มีความสะดวก
ในการเดินทางไป มีศูนย์บริการแบบครบวงจร เป็นที่รวมของสินค้าหลากหลายยี่ห้อ มีการตกแต่งและแสดงสินค้าที่
ดี สะดุดตา และล าดับสุดท้ายคือ เป็นร้านเฉพาะยี่ห้อ 

4. ผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ มีโปรโมชั่นของแถมหรือคูปองชิงโชคจากตัวแทนจ าหน่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐสิทธิ์ ลาภพิมลพร (2549) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่มาเดินชมการแสดงสินค้า ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ ์ศูนย์ประชุมแห่งชาติอิมแพคเมืองทองธานี และศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค จ านวน แห่งละ 100 ชุดรวมกลุ่ม
ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ด้านรายการส่งเสริมทางการตลาดที่ชอบมากที่สุดคือ เมื่อซื้อนาฬิกา
ข้อมือจะได้รับของแถมจากผู้ขาย 

5. ผลการศึกษาด้านบุคลากร พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา          
ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอื้อมกุล สุขสุชีพ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนาฬิกา 
LOUIS MORAIS บริษัท ดรีมทีม (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ผู้บริโภคที่
เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์จ าหน่ายนาฬิกา LOUIS MORAIS จ านวน 411 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในการเลือกซื้อนาฬิกา LOUIS MORAIS ที่ศูนย์สาขา
นาฬิกา LOUIS MORAIS ที่ระดับความส าคัญสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร 

6. ผลการศึกษาด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ พนักงานของร้านคอร์ติน่าวอทช์ สาขาเอราวัณ ให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริพงษ์ จิตประสงค์พาณิช (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในกลุ่มของวัยท างาน ที่มีภูมิล าเนา หรืออยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านการบริการ เรียง
ตามล าดับ ดังนี้ ซ่อมฟรี ในระยะประกัน บริการดี เป็นกันเอง มีการให้บริการที่รวดเร็ว มีบริการซ่อมในราคา
ย่อมเยา และล าดับสุดท้ายคือ มีบริการชาระด้วยบัตรเครดิต 
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7. ผลการศึกษาด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภค 

กรณีศึกษา ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กานต์ธิดา เทิดตระกูลรัตน์, (2559) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่สัมพันธ์
กับความภักดีของผู้บริโภคนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ CASIO รุ่น G-SHOCK ในสมาชิกกลุ่ม G-SHOCK Thailand lover 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่เคยใช้นาฬิกาข้อมือยี่ห้อคาสิโอ รุ่น จีช็อค ในสมาชิกกลุ่ม จีช็อค ไทยแลนด์ เลิฟเวอร์ จ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสินค้านาฬิกาข้อมือยี่ห้อคาสิโอ จีช็อค ในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ในด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพและด้านผู้ใช้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่ค่า R= 0.985 ระดับนัยส าคัญ 0.05 

8. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือ โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทผู้บริโภค และงบประมาณ ส่วนมากจะมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน จะ
พบว่า ข้อมูลทั่วไปด้านอาชีพมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในส่วนของด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากร ส่วนข้อมูล
ทั่วไปด้านงบประมาณมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทางด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิริพงษ์ จิตประสงค์
พาณิช, 2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
อยู่ในกลุ่มของวัยท างาน ที่มีภูมิล าเนา หรืออยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ผลทดสอบ
ความสัมพันธ์ที่ระดับความมั่นใจร้อยละ 95 ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนมากจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อนาฬิกาข้อมือ 
ทั้งในเร่ืองของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย 
ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการบริการ ยกเว้นในเร่ืองของความสัมพันธ์เพศของกลุ่มตัวอย่างกับปัจจัยทางด้าน
บุคคลและสถานที่จัดจ าหน่าย ซึ่งจะไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า และความสัมพันธ์เพศและ
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างกับปัจจัยทางด้านราคา ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า         
ด้านสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่ายและด้านด้านลักษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกัน ดังนั้นควรมุ่งเน้นใส่ใจใน
กระบวนการของตัวผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาที่เหมาะสม การจัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เก่ียวกับสินค้าและการบริการลูกค้า 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่มี
อายุน้อยกว่าในทุกด้านมีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่าในด้านนั้น ๆ ดังนั้นควรเน้นส่งเสริมการความรู้ความเข้าใจใน
กลุ่มที่มีอายุน้อยในทุก ๆ ด้าน 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า         
ด้านผลิตภัณฑ์และด้านบุคลากรไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรให้ความสนใจด้านราคาที่เหมาะสมกับ การหาสถานที่จัด
จ าหน่ายหลากหลาย การมีโปรโมชั่นดึงดูดใจ มีบริการหลังการขาย และในส่วนของสถานที่จ าหน่ายให้มีความ
น่าสนใจดึงดูดใจลูกค้าให้มากข้ึน 

4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่ามีความคิดเห็นน้อยกว่าในทุกด้าน ฉะนั้นควรมีการส่งเสริมความเข้าใจต่อคุณค่า
ของตัวสินค้า ความคุ้มค่า ประโยชน์ที่จะได้รับ หลังจากผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วให้ครบถ้วนในทุก ๆ ระดับของ
รายได้ที่ลูกค้ามี  
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5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประเภทผู้บริโภค มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน ดังนั้นควรมุ่งเน้นหาข้อเสียในส่วนนี้เพราะผู้บริโภคทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติมองว่าราคาอาจจะยังไม่เหมาะสมกับตัวสินค้าที่จะได้รับรวมถึงโปรโมชั่นที่ผู้จ าหน่ายจัดท าไว้  

6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านงบประมาณ มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านราคามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงวิเคราะห์ได้ว่าไม่ว่าลูกค้าจะมีงบประมาณมากน้อยเพียงไร ในเรื่องของ
ราคาก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าสินค้านั้น ๆ จะจ าหน่ายได้มากน้อยเพียงใด จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ผู้
จ าหน่ายจะต้องหาวิธีการดึงดูดใจ เพิ่มความสนใจในตัวสินค้า เพื่อให้สินค้าดูมีคุณค่าเหมาะสมกับราคาที่ผู้บริโภค
จ าเป็นต้องจ่าย 

7. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ นาฬิกามี
ขนาด รูปทรง และการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนข้อที่ควรปรับปรุงได้แก่ ควรจัดหานาฬิกาที่ส่งเสริม
บุคลิกภาพของผู้บริโภคให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

8. ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ 
สาขาเอราวัณ มีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับตราสินค้าผลิตภัณฑ์ ส่วนข้อที่ควรปรับปรุงได้แก่ ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ 
สาขาเอราวัณ มีช่องทางการหลากหลาย แต่ไม่ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคใช้บริการ จึงควรส่งเสริมในด้านการช าระเงินแก่
ลูกค้าให้เข้าใจวิธีและการช าระตามช่องทางต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

9. ด้านสถานที่หรือช่องทางการจ าหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุด 
คือ ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตัวแทน
จ าหน่าย หรือเว็บไซต์ขายสินค้า ส่วนข้อที่ควรปรับปรุงได้แก่ ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ เป็นที่รวมของสินค้า
หลายหลายยี่ห้อจนไม่เป็นจุดดึงดูดใจ เพราะผู้บริโภคอาจจะมองว่าเป็นแค่ร้านจ าหน่ายนาฬิกาทั่ว ๆ ไป ไม่ได้
มุ่งเน้นไปที่ตราสินค้าใจสินค้าหนึ่ง จนอาจจะไม่สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ตรงความต้องการ 

10. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ร้าน
คอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ มีโปรโมชั่นของแถมหรือคูปองชิงโชคจากตัวแทนจ าหน่าย ส่วนข้อที่ควรปรับปรุง
ได้แก่ ควรเพิ่มบริการหลังการขาย อาทิเช่น บริการดูแล ซ่อมแซม กรณีเกิดความเสียหายแก่ตัวนาฬิกาที่ผู้บริโภคซื้อ
ไปแล้วเกิดความเสียหาย มีการรับประกันสินค้าให้เหมาะสมกับราคาที่จ าหน่าย โดยยึดความน่าเชื่อถือของตรา
สินค้าเป็นหลัก 

11. ด้านบุคลากร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุด พนักงานของร้านคอร์
ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ มีการแต่งกายที่เหมาะสม ส่วนข้อที่ควรปรับปรุงได้แก่ การสร้างเสริมบุคลิกของบุคลากร
ให้มีรอยยิ้มอัธยาศัยที่ดี ซึ่งถือเป็นจุดขายที่ส าคัญและควรอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามนี้ไว้ การสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้บริโภค และให้เขากล่าวถึงและชักชวนผู้บริโภครายอื่นมาใช้บริการ หรือตัวเขาเองกลับมาใช้บริการอีก 

12. ด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ 
พนักงานของร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ให้บริการที่ถูกต้อง ส่วนข้อที่ควรปรับปรุงได้แก่ พนักงานภายในร้าน 
ควรสนใจการบริการผู้บริโภค ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากกว่าปกติ เพื่อผู้บริโภคจะได้เกิดความประทับใจ
มากยิ่งขึ้น 

13. ด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ร้าน
คอร์ติน่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ มีการตกแต่งภายนอกร้านสวยงาม เหมาะสม ส่วนข้อที่ควรปรับปรุงได้แก่ ร้านคอร์ติ
น่าวอทซ์ สาขาเอราวัณ ควรจัดสถานที่เพื่อรองรับผู้บริโภคที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม 
เพียงพอ ต่อการใช้บริการในแต่ละวัน หรือช่วงเวลา เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ร้านคอร์ติน่าวอทซ์ สาขา
เอราวัณ มากข้ึนนั่นเอง 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 
จังหวัดระยอง 
 
Consumer’s Satisfaction of Car Loans Service Provided by Kiatnakin Bank Public 
Company Limited : A Case Study of The Rayong Central Plaza Branch 
 
ผู้วิจัย    บันดล  บุรีแก้ว  

สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วรินทร์ทิพย์  ก าลังแพทย์ 

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ 
ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาถึงความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ของ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคาร
เกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ านวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.52 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยวิเคราะห์ค่า t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า   
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน 
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึง
พอใจด้านการประสานงานของการบริการ ด้านข้อมูลที่ได้จากการบริการ และด้านค่าใช้จ่ายมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านอัธยาศัยและความสนใจต่อผู้รับบริการ ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านความ
สะดวกที่ได้รับจากการบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
ดังต่อไปนี้ด้านที่ 2 ด้านการประสานงานของการ รองลงมาคือด้านที่ 4 ด้านข้อมูลที่ได้จากการบริการ ด้านที่ 6 ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านที่ 3 ด้านอัธยาศัยและความสนใจต่อผู้รับบริการ ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพของการบริการ และด้าน
สุดท้ายคือ ด้านที่ 1 ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศ มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคาร
เกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยองโดยภาพรวมแตกต่างกัน จ าแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์
รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ ส่วนประสมทางการตลาด สินเชื่อรถยนต์รถยนต์ 
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Abstract 
The purposes of the study were 1) consumer’s satisfaction of Car Loans Service 

Provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A Case Study of The Rayong 
Central Plaza Branch. 2) to compare consumer' satisfaction toward the car loans service 
provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A Case Study of The Rayong 
Central Plaza Branch. 3) to study the suggestion for develop the consumer' satisfaction 
toward car loans service provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A Case 
Study of The Rayong Central Plaza Branch. The samplings of the study were 355 
consumers of Car Loans Service Provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A 
Case Study of The Rayong Central Plaza Branch.. The instrument used to collect data was a 
questionnaire and the reliability of the questionnaire was 0.52. The data was analyzed by 
using percentages, mean, standard variation, t- test and F-test. The results were as follows: 

1. The data analysis of the consumer’ satisfaction toward the car loans service 
provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A Case Study of The Rayong Central 
Plaza Branch were ,in general, at a high level by consideration as each aspect the study 
founded that the cooperation, information and cost were at highest level and courteous, 
quality and convenience were at high level . When consider from high to low average, there 
cooperation, information, cost, courteous, quality and convenience respectively. 
 2. The comparison of the consumer’ satisfaction toward the car loans service 
provided by Kiatnakin Bank Public Company Limited : A Case Study of The Rayong 
Central Plaza Branch classified by different sexes, and age, status, graduated, career and 
income shown non-difference in consumer’ satisfaction level  
 
keyword : Satisfaction, Marketing Mix, Car Loans 
 
บทน า 

ในปัจจุบันรถยนต์ที่ว่าเป็นอีกปัจจัยที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ซึ่งในอดีตนั้นการออก
ซื้อรถยนต์ใหม่นั้นจ าเป็นจะต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากในการออกแต่ ณ ปัจจุบันนี้การออกรถไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป
แล้ว เพราะในสมัยนี้ได้มีแหล่งเงินกู้ในการออกรถป้ายแดงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์
ต่างๆมากมาย แถมยังมีโปรโมชั่นส าหรับผู้กู้ที่ต้องการจะออกรถต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลด
ดอกเบี้ยเงินกู ้และยังมีสินเชื่อรถยนต์อเนกประสงค์อีกมากมาย โดยที่เราจะไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่ารถยนต์ทั้งหมด ซึ่ง
ในตอนแรกผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินดาวน์ก่อน ส่วนที่เหลือผู้ซื้อนั้นจะต้องผ่อนช าระส่วนที่เหลือเป็นงวดไปๆ เมื่อมีการ
ผ่อนช าระครบแล้วทางผู้ออกสินเชื่อรถยนต์ก็จะโอนกรรมสิทธิ์ มาให้กับผู้ซื้อซึ่งเงินดาวน์รถส่วนใหญ่นั้นจะคิดเป็น 
15-25 % ของราคารถทั้งหมด เร่ืองของการดาวน์รถนั้นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ ในการดาวน์ตั้งแต่ 0-50 % แล้วแต่ละ
ที่ ยกตัวอย่าง ถ้ามีเงินเดือน 15,000.-บาท แต่ไม่มีเงินเก็บ แต่มีความต้องการที่จะซื้อรถคันละประมาณ 500,000.- 
บาท ก็ต้องหาเงินดาวน์ในช่วงแรก 80,000-140,000 บาท ตามเปอร์เซ็นต์ ที่ได้ก าหนดไว้ และการผ่อนรถนั้นก็ควร
ดูเร่ืองของการรับภาระในการผ่อน ถ้าหากมีเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท ต้องไม่ควรผ่อนรถเกินกว่า 5,000 บาท ใน
แต่ละงวด และการกู้เงินเพื่อที่จะซื้อรถนั้นจะไม่สามารถกู้ซื้อได้เต็มราคารถ อย่างน้อยจะต้องมีเงินดาวน์รถขั้นต่ า 5 
เปอร์เซ็นต์ แต่การที่จะได้เงื่อนไขเงินดาวน์ 5 เปอร์เซ็นต์ นั้น ผู้กู้จะต้องมีรายได้สุทธิมากกว่าค่าผ่อนช าระต่องวด3
เท่าของค่างวด และคนที่จะมาค้ าประกันรถยนต์ จะต้องมีรายได้ มากกว่าค่างวดรถยนต์ถึง2เท่า ของรายได้สุทธิ 
และต้องมีการตรวจสอบประวัติกาช าระหนี้ ส่วนการวางเงินดาวน์ถ้ามีการว่างเงินดาวน์มาก ก็จะท าให้มีการผ่อนต่อ
เดือนที่น้อยลงอีกด้วย 
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ดังนั้นแล้ว ในยุคที่รถใหม่ราคาถูกลง ผ่อนง่าย เงื่อนไขดีๆมากมานขึ้น คนจึงหันไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงเป็น
จ านวนมาก แต่เรื่องดีก็คือ ราคารถเก่ามือสองราคาก็ตกลงมากเหมือนกัน การเลือกใช้บริการจากศูนย์ที่เป็นตัวแทน
ขายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องพิจารณา รวมไปถึงการพิจารณาถึงบริษัทไฟแนนซ์ที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์
ด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการด้าน สินเชื่อรถยนต์รถยนต์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า บริษัทไฟแนนซ์ อยู่
เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหน้าเก่า หน้าใหม่ ต่างก็มีโปรโมชั่นจูงใจมากมายที่แต่ละค่ายขนกันมาน าเสนอ
แก่ลูกค้า โดยเฉพาะธนาคารต่างๆก็พากันคลอดลูกออกมาเป็นบริษัทไฟแนนซ์กันทั้งนั้น ซึ่งแต่ละบริษัทย่อมมีข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันไป เชื่อว่าหลายคนคงมีค าถามในใจว่า แล้วเราในฐานะลูกค้าผู้รับข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศทุก
ทาง ควรจะเลือกใช้บริการขอสินเชื่อรถยนต์รถยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์ไหนดี จึงจะเหมาะสมกับเราที่สุด 

ในฐานะลูกค้า อันดับแรกเลยเราควรรู้ว่าตัวเราจัดเป็นลูกค้าสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ประเภทใด เพื่อที่ว่า
เราจะสามารถประเมินสถานการณ์หรือความเป็นไปได้ที่ค าขอสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ของเราจะได้รับการอนุมัติ
ภายในระยะเวลาที่คาดหวังไว้ ประเภทของลูกค้านี้อาจแบ่งได้เป็นเกรด A,B,C ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละ
ไฟแนนซ์ ซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว โดยที่ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์เกรด A เป็นประเภทการงานมั่นคง มีรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วเหลือสุทธิมากพอที่จะจ่ายค่างวดตามที่ค านวณไว้ได้  ทั้งนี้ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเอกชนหรือ
ข้าราชการครับ (แต่หากเป็นข้าราชการแล้ว จะมีผลต่างกับเอกชนเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาล รวมถึงวิธีการบังคับคดี
บางประการ ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวโดยละเอียดในเร่ืองของการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป) นอกจากการงานมั่นคง
แล้ว จะต้องมีอายุงานนานพอสมควร ประวัติต้องดี ไม่มีแบล็กลิสต์ติดตัว เรียกว่า ขาวสะอาดทั้งเรื่องบ้าน บัตร
เครดิต สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลและการค้ าประกันผู้อื่น ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเกรด A ไม่ได้หมายความเฉพาะมนุษย์
เงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการค้าขายต่างๆ ที่ประกอบอาชีพมานาน
พอสมควรด้วย แน่นอนว่าส่วนมากอยู่ในวัยกลางคน ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์เกรด B กลุ่มนี้ค่อนข้างกว้างและ
ครอบคลุมคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน มีส่วนคล้ายคลึงกับลูกค้าเกรด A เพียงแต่ต่างกันตรงที่ อายุงานยังน้อยกว่า 
ไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานบ่อยครั้ง และยังรวมถึงบรรดาเจ้าของธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบการค้าขายต่างๆที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจจึงยังมีความเสี่ยงสูง หรือยังขาดเสถียรภาพทางการเงินครับ ช่วง
อายุก็จะเป็นวัยท างานทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น กรณีโครงการรถคันแรกของรัฐบาล ซึ่งอาจมีทั้งผู้ที่สามารถรับผิดชอบ
ค่างวดได้เป็นปกติ เริ่มมีการค้างค่างวดบ้าง หรือถูกยึดรถไปแล้วก็มี กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์เกรด B มีผู้ให้บริการ
สินเชื่อรถยนต์รถยนต์หรือบริษัทไฟแนนซ์รองรับอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ของตลาด ไม่ว่า
คุณจะเดินเข้าไฟแนนซ์ไหน ย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ค้ ามากกว่า) และ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อ
รถยนต์เกรด C กลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์หรือบริษัทไฟแนนซ์จะต้องแบกรับความ
เสี่ยงไว้สูงหน่อย ชาวเกรด C เป็นเพียงแต่เป็นคนที่ประวัติไม่ดีเท่านั้นเอง เช่น อาจจะเคยพลาดเป็นหนี้บัตรเครดิต 
บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคล เคยจัดรถมาแล้วไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์แต่เกิดความผิดพลาด
ในการบริหารทางการเงิน สุดท้ายต้องโดนยึดรถและถูกฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย แม้กระทั่งด้วยความใจดีเคยไปค้ า
ประกันให้ใครก็ตาม แต่สุดท้ายต้องโดนฟ้องคดีไปด้วย เป็นต้น 

ดังนั้นแล้ว ความพึงพอใจของลูกค้าจะมีผลต่อการเลือกใช้บริการขอสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ โดยในงานวิจัย
นี้จะเป็นการ วิจัยเพื่อส ารวจถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ โดยเป็นกรณีศึกษาของ
ผู้ใช้บริการที่มาขอสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองคุณความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัล

พลาซ่า จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัล

พลาซ่า จังหวัดระยอง  
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา

เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง 
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาถึงความพึงพอใจในการให้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์

ของ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง  
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัล

พลาซ่า จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ  
1. ด้านตัวแปรอิสระ ซึ่งได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2. ด้านตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ได้แก่ ความ
สะดวกที่ได้รับจากการบริการ การประสานงานของการบริการ อัธยาศัย และความสนใจต่อผู้รับบริการ ข้อมูลที่ได้
จากการบริการ คุณภาพของบริการ และราคาค่าใช้จ่าย ซึ่งได้มาจาก หลักการเกี่ยวกับความต้องการของ อเดย์ และ
แอนดอร์เซน (Aday and Andersen) อ้างอิงโดย ปรีชา วิหคโต (2438,หน้า 350) ผู้วิจัยได้เขียนเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ 
1. ความสะดวกทีไ่ด้รับจากการบรกิาร 

(Convenience) 
2. การประสานงานของการบริการ 

(Coordination) 
3. อัธยาศัย และความสนใจต่อผู้รบับริการ 

(Courtesy) 
4. ข้อมูลที่ได้จากการบริการ (Information) 
5. คุณภาพของบริการ (Quality of service) 
6. ราคาค่าใช้จา่ย (Cost) 



 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา

เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ านวน 3,119 ราย (ฝ่ายสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 
จังหวัดระยอง) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 
จังหวัดระยอง ดังนั้นการหากลุ่มตัวอย่าง จะด าเนินกระท าที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้สูตรการค านวณ
ของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 355 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 
0.52 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้การทดสอบแบบ t-test และ one way ANOVA 
โดยลักษณะแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อัน
จะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัด
ระยอง โดยที่ ลักษณะค าถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert Scale ครอบคลุมตัวแปรโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
มากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยมาก ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์รถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง โดย
ลักษณะค าถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert Scale ครอบคลุมตัวแปรโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็น
ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยมาก ส่วนที่4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 

 
ผล/สรุปการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน 
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความพึง
พอใจด้านการประสานงานของการบริการ ด้านข้อมูลที่ได้จากการบริการ และด้านค่าใช้จ่ายมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านอัธยาศัยและความสนใจต่อผู้รับบริการ ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านความ
สะดวกที่ได้รับจากการบริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
ดังต่อไปนี้ด้านที่ 2 ด้านการประสานงานของการบริการ รองลงมาคือด้านที่ 4 ด้านข้อมูลที่ได้จากการบริการ ด้านที่ 
6 ด้านค่าใช้จ่าย ด้านที่ 3 ด้านอัธยาศัยและความสนใจต่อผู้รับบริการ ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพของการบริการ และ
ด้านสุดท้ายคือ ด้านที่ 1 ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยที่ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ จ าแนก
ตามเพศ พบว่าผู้ใช้บริการเพศชายและเพศหญิง มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรติ
นาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับอายุต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามสภานภาพการสมรส พบว่า
ผู้ใช้บริการที่มีระดับสถานภาพการสมรสต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัล
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พลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามอาชีพ พบว่า
ผู้ใช้บริการที่มีระดับอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 
จังหวัดระยอง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน 
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของ วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ 
(2555) ในงานวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อให้การบริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขา
พูนผล จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมมีระดับของความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก เช่นเดียวกับการวิจัยของ ศรายุทธ 
จุ้ยอ่วม (2552) ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าเก่ียวกับการบริการของ ธ.ก.ส. สาขาบรบือ ทุกด้านรวมกัน
อยู่ในระดับมาก และเมื่อน ามาพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 
  1.1 การศึกษาของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง ด้านที่ 1 ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานของวิจัย มริษา ไกรงู (2552) งานวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้
โดยสารปรับอากาศประจ าเส้นทางกรณีศึกษา : สายกรุงเทพ– เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) ในด้านของ
ความสะดวกสบายของผู้โดยสารอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ส านักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
นเรศวร (2558) พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของสานักงานตรวจสอบภายใน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก พบว่า ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  
  1.2 การศึกษาของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง ด้านที่ 2 ด้านการประสานงานของการบริการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
อบต. บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 1.3 การศึกษาของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง ด้านที่ 3 ด้านอัธยาศัย และความสนใจต่อผู้รับบริการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับ เนตรเพชรรัสมิ์ ตระกูลบุญเนตร (2560) ที่พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล นวุติสมเด็จย่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ                  
จิตติมา ธีรพันธุ์เสถียร (2549) โดยการศึกษาพบว่า ด้านอัธยาศัยไมตรีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 1.4 การศึกษาของความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง ด้านที่ 4 ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณี ต้นกันยา (2560) โดยผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ต่อการให้บริการงานธุรการ งานบัณฑิตศึกษา ในด้านเจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าและการแก้ปัญหาได้ลุล่วง อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กัลยา สร้อยสิงห์ (2559) ที่
พบว่า ด้านการสร้างความมั่นใจในการบริการ ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

  



 

  1.5 การศึกษาของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพของการบริการ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมุข อินทแพทย์ (2556) โดยผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานีในด้านคุณภาพของการบริการพบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธัชพล ใยบัวเทศ 
(2556) โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ การตอบสนองต่อ
ความต้องการบริการของลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ และความเข้าใจและรู้จักลุกค้าผู้ใช้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.6 การศึกษาของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง ด้านที่ 6 ด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรเมษฐ์ ยอดเครือวัลย์ (2557) ที่ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางการตลาด
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขา
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ แก้วขวัญ ผดุงพิพัฒน์บวร 
(2559) ที่พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมผู้ใช้บริการพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของ
ธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) โดยเฉพาะปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า  

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเซ็นทรัล
พลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ เป็นดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ใช้บริการเพศชายและเพศหญิง มีระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุธานิธิ์ นุกูลอึ้งอารี (2555) พบว่า พนักงาน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึง
พอใจในการท างานที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ จันทร์เพ็ญ, แก้วมุกดา (2550) ที่พบว่า ผู้ใช้ บริการ
ห้องสมุดประชาชนในจังหวัดนครนายก ที่ผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีเพศต่างกันและสถานภาพต่างกันทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความพึงพอใจในด้านอัธยาศัยและความสนใจต่อการรับบริการ ด้านข้อมูลที่ได้รับการจากบริการ ด้านคุณภาพของ
การบริการ และด้านค่าใช้จ่ายจึงท าให้ความพึงพอใจต่างกัน แต่จะมี 2 ด้านได้แก่ความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการ และด้านการประสานงานของการบริการ ไม่ได้ท าให้ความพึงพอใจแตกต่างกัน 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามอายุ พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ จันทร์สุวรรณ (2555) ที่
พบว่า อายุของผู้มาใช้บริการที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ความพึงพอใจในการรับบริการแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ               
ศรายุทธ จุ้ยอ่วม (2552) ที่พบว่าอายุของผู้มาใช้บริการต่างกัน ความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน 

 2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามสภานภาพการสมรส พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ วัชร มานุพีรพันธ์ (2552) พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียที่มีสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยทางการตลาดของสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ สุรีรัตน์ จิต
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เพิ่มสุข (2554) พบว่า ความแตกต่างของความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในงาน 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส พบว่า บุคลากรฝ่ายผลิต บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
  2.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน 
มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พรพมลิ คงฉิม 
(2554) พบว่าการเปรียบเทียบความพึงพอใจลูกค้าที่ได้รับการบริการจาก บริษัท เอ็ม. เอช. อี - ดีแมก (ที) จ ากัด 
ด้านระดับการศึกษา ของผู้รับบริการที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
งานวิจัย ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา (2560) ที่พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขนส่งของบริษัท บี. เอช.ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 2.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอคล้องกับงานวิจัยของ นายธีรยุทธ ปัตตาเทสัง (2552) ที่
พบว่า อาชีพของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษของที่ท าการ
ไปรษณีย์นครราชสีมา ด้านความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ด้านข้อมูลที่
ได้รับจากการบริการ ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ที่พบว่า ความแตกต่าง
ของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี ส าหรับผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขอองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 

 2.6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดระยอง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ที่พบว่า ความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ส าหรับผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขอองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อัษฎา ผาใต้ (2557) ที่พบว่า ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการของเทศบาลต าบล ตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ ธนาคารควรเพิ่มในเรื่องของ การจัดผังการด าเนินงานของ
สาขาท าให้ง่ายต่อการติดต่อกับธนาคารทั้งนี้เพื่อการจัดผังการด าเนินงานของสาขาจะเป็นผลท าให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเพิ่มความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์บอกถึง
จุดบริการได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของธนาคารได้ 
 2. ด้านการประสานงานของการบริการ ธนาคารควรจะปรับปรุงเร่ืองความรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อให้
ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถติดต่อขอข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
 3. ด้านอัธยาศัย และความสนใจต่อผู้รับบริการ ธนาคารควรจะอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติการของธนาคาร 
โดยเพิ่มให้ผู้ปฏิบัติการของธนาคารให้เกียรติและให้ความส าคัญต่อลูกค้า ผู้ปฏิบัติการของธนาคารทางด้านสินเชื่อ
รถยนต์รถยนต์มีการใช้ค าพูดในเชิงบวก ผู้ปฏิบัติการของธนาคารมีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใส  
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 4. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ธนาคารควรจะมีการปรับปรุงบริการด้านข้อมูลที่จะให้กับผู้มาใช้
บริการ โดยธนาคารจะต้องให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ  ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าใจถึง ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ได้เป็น อย่างดี  
 5. ด้านคุณภาพของการบริการ ธนาคารสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการในทุกๆ ครั้ง 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคารท าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจต่อการใช้บริการได้  
 6. ด้านค่าใช้จ่าย ในส่วนของของค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ใช้ บริการนั้น ผู้
บริการยอมรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อรถยนต์รถยนต์จากธนาคารอยู่แล้ว ดังนั้นธนาคารควรจะปรับ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ มีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบลูกค้า  ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยหรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นราคายุติธรรม  
 7.ชื่องานวิจัยที่ควรท าการศึกษาต่อคือการ การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช้งาน APPICATION 
KKAUTO  
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรบัรองของนิติบุคคล 
 
The quality of the public to use the service certificate of commercial offices offense.      
The Business Registration and facilitate trade. About screening certificate of incorporation. 
 
ผู้วิจัย   บุณยนุช  ธนาโชติวัต 

สาขาวิชา การบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับคุณภาพของผู้รับบริการต่อการบริการของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่มารับบริการ ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล 
จ านวน 300 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างทาโร่ ยาโมเน่ ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 180 คนและสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Random 
Sampling)เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบโดย t-test , One-way และ ANOVA 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และเป็นนักธุรกิจ/พนักงานภาคอุตสาหกรรม 
ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่ม
ทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เก่ียวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล ในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรอง
ของนิติบุคคล จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และประเภทนักธุรกิจ พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ อายุ และประเภทนักธุรกิจ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพ, การให้บริการ, การคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล  
 
Abstract 

This research study has the main objective that aims to study and compare the 
level of satisfaction among the public who use the service at the Business Registration and 
Business Facilitate department at the Office of Business Development in Kampeangphet 
about the permission granting certifications. The population that this research aims to study 
include the 300 people who used the service through the survey study. From the sample size 
that is suggested by Taro Yamane, 180 people were invited to participate in the survey 
study through the use of accidental random sampling. The research instrument used in the 
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study is the self-administered questionnaire. After the surveys have been collected, the data 
were analyzed through the use of SPSS, also known as the Statistical Program for Social 
Sciences, in which will produce the findings in the forms of frequencies, percentages, 
means and standard deviations, while the research hypotheses were tested through the use 
of t-Test and ANOVA (One-way Analysis of Variances).  

The study found that majority of the respondents are female , having the age 
between 31 to 40 years old, achieved their highest education in lower than the Bachelor’s 
Degree, having an occupation in industrial sector, and having monthly income at less than 
10,000 Baht. Also, the result from the descriptive statistics shows that the respondents 
generally rate their level of satisfaction towards the services as high. For the results of the 
hypotheses for the study, the findings show that differences in gender, age and occupation 
have a statistically significant influence on the differences in the satisfaction level towards 
the service providers, the process of the service, the facilities and the service quality. 
However, the differences in income and education level do not statistically and significantly 
(at 95 percent confident level where P is less than 0.05) influence the satisfaction level 
towards the service providers, the process of the service, the facilities and the service quality.  
 
Keywords : Quality, service, certification, corporate,  
 
บทน า 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญ ที่ด้านการค้าภายในประเทศ และ
การค้าต่างประเทศ นับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เป้าหมาย คือ การกินดี อยู่ดีของ
ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยหน้าที่และภารกิจดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์จึงมีความจ าเป็นต้องเข้าไป
เก่ียวข้องกับคนทุกระดับสาขา อาชีพ ตั้งแต่ประชาชนฐานราก เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงนักธุรกิจในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีหลากหลาย จึงต้อง
มียุทธศาสตร์กระทรวงที่ชัดเจน โดยจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างลงตัว และที่ส าคัญต้องสามารถแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผลด้วย นอกจากการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว ยังต้องปรับตัวให้รับกับ
ความผันผวนการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ภายในประเทศ และรอบโลก ที่ไม่อาจคาดการณ์และ
ควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ราคาน้ ามันโลก นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้รับมอบนโยบายและ
แนวทางส าคัญในการท างานเชิงรุก เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่มีความทันสมัย ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและรวดเร็ว(กระทรวงพาณิชย์, 2549, หน้า 8) 

ปัจจุบันได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงได้หลายระดับ กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนนุการด าเนินงานที่จะปฏิรูปการพาณิชย์ของประเทศ 
และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อยกระดับการบริการประชาชนผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (MOC e-Service) มีการสร้างระบบฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นก าลังส าคัญของระบบเศรษฐกิจใหม่ ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรทุกประเภททุกระดับและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาการพาณิชย์ ให้เจริญมั่นคง
ต่อไป 

 

145



 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นหน่วยงานผู้แทนของกระทรวงพาณิชยใ์นภูมิภาค ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ

ในการจัดท าข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ภายในจังหวัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารงานราชการ
จังหวัดบูรณาการ (CEO) และการบริการราชการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ในการก าหนดแผนงาน/
โครงการและแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว และทันสถานการณ์ (ยะรินทร์ มะสกุล, 
2549, หน้า 1-2) 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า (ทอ.) เป็นกลุ่มงานหนึ่งในส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือวิเคราะห์ วินิจฉัย ให้ความเห็นและสั่งการเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ 
หลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาส่งเสริมและพิจารณาอนุญาต การอนุมัติการประกอบการค้าข้าว คลังสินค้า ไซโล ห้อง
เย็น ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการน าเข้าส่งออกสินค้าและอื่น ๆบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล บริการข้อมูลทาง
ทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน หลักประกันทางธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชี และ
หลักประกันทางธุรกิจให้ธุรกิจ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้ท าบัญชี ส านักงานบัญชี ด าเนินการจัดท าบัญชีให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และสร้างศักยภาพตลอดจนความน่าเชื่อถือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  วิเคราะห์ วินิจฉัย ให้
ความเห็นและสั่งการจดทะเบียน/รับแจ้งข้อมูลเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคบูรณการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงคุณภาพการบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร : ศึกษาคุณภาพต่อการใช้บริการออกหนังสือรับรองของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่ม
ทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เก่ียวกับการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับ
คุณภาพการบริการของกลุ่มงานเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและการพัฒนาส านักงานพาณิ ชย์จังหวัด
ก าแพงเพชรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร บุคคลมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เก่ียวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับคุณภาพของผู้รับบริการต่อการบริการของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า  
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

การวิจัยผู้วิจัยมุ่งศึกษา คุณภาพให้บริการออกหนังสือรับรองของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร 
ประกอบด้วย 4 ประการ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการโดยสามารถสรุปตามกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพประกอบที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใช้วิธีส ารวจมุ่งศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความ
สะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มารับ
บริการขอหนังสือรับรองที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทาง
การค้า จ านวน 300 คน (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร,2560) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 :125) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 180 คน โดยวิธีก าหนดสัดส่วนด้วยด้วยวิธี
จับฉลาก เครื่องมือใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวได้สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต าราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริการ แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพ. ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชรพร้อมกับน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบหาค่า IOC และทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุดเพื่อน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8775 
  4. น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได ้
4. การศึกษา 
5. ประเภทนักธุรกิจ 

 

คุณภาพให้บริการออกหนังสือรับรองของ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร         

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวก
การค้า ประกอบด้วย 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
2. ด้านกระบวนการข้ันตอนให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 180ชุด โดยให้ประชาชนผู้มารับบริการขอ
หนังสือรับรองที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า โดย
ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชรและได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการลงรหัส
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็นตัวเลข ที่สามารถน าไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
 3. น าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 
 2. ท าการลงรหัสแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และท าการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ค านวณค่าสถิติต่างๆ จากข้อมูลใน
แบบสอบถาม การค านวณหาค่าเฉลี่ย ( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมาย
ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.50–5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ สถิติที่ใช้คือ 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลของคุณภาพของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยสะดวกทางการค้า สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดย
ใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA 
ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD (Least 
significant difference test) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยสรุปผลโดยภาพรวมและรายด้านดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี 
จ านวน 43 คน ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน เป็นนักธุรกิจ/พนักงานภาคอุตสาหกรรม  
 2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี ความพึง
พอใจคุณภาพการให้บริการอยู่ที่ระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ( X  = 4.94) ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการการให้บริการ ( X  = 4.93)ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกผู้ให้บริการ ( X  =4.91) 
และด้านคุณภาพการให้บริการ ( X  =4.87) ตามล าดับ 
ทั้งนี้สามารถสรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้  
 2.1.ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัด
หนังสือรับรองของนิติบุคคล ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
( X  = 4.94) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยและเหมาะสมกับการท างาน ( X  =4.93) เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ น่าประทับใจ ให้บริการอย่างเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมในการให้บริการ จ านวนของเจ้าหน้าที่ในการรับบริการเพียงพอ มี
ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจได้ง่าย และคุณภาพด้านเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดโดยรวม
ระดับมากเท่ากัน จ านวน 5 ข้อ ( X  = 4.92) ล าดับสุดท้ายเจ้าหน้าที่บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี และ
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดีโดยรวมระดับมากเท่ากัน จ านวน 2 ข้อ                
( X  = 4.91) ตามล าดับ  
 2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทาง
การค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.93) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ขั้นตอนการ
ให้บริการจัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีการแจ้งระยะเวลาในการให้บริการแต่ละงานให้ผู้รับบริการทราบ  
( X  =4.93) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่
ชัดเจนและทันสมัย คุณภาพด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมโดยรวมระดับมากเท่ากัน จ านวน 3 
ข้อ ( X  = 4.92) ล าดับสุดท้ายความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และการแนะน าขั้นตอนการให้บริการด้านหลัง
เอกสารในส่วนของค าอธิบายการให้บริการ ก าหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เป็นไปตามที่ก าหนด โดยรวมระดับ
มากเท่ากัน จ านวน 2 ข้อ ( X  = 4.91) ตามล าดับ  
  2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทาง
การค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
( X  = 4.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ คุณภาพด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวม( X  =4.97) สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ( X  = 4.93) มี
เอกสาร/แผ่นพับ/บอร์ดแจ้งข้อมูลข่าวสารไว้ชัดเจน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม มีการ
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แจ้งข้อมูลทางสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ โดยรวมระดับ
มากเท่ากัน จ านวน 4 ข้อ ( X  = 4.92) ล าดับสุดท้ายสถานที่พอเพียงส าหรับผู้มาใช้บริการ เอกสาร/แบบฟอร์ม
สะดวกและเข้าใจง่ายโดยรวมระดับมากเท่ากัน จ านวน 2 ข้อ ( X  = 4.91) ตามล าดับ  
 2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เก่ียวกับ
การคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.87) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวม                
( X  =4.95) ได้รับเอกสารครบตามจ านวนที่ต้องการ ได้รับเอกสารตามเวลาที่ก าหนด ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการ โดยรวมระดับมากเท่ากัน จ านวน 3 ข้อ ( X  = 4.93) ล าดับสุดท้ายเอกสารที่ให้บริการถูกต้อง ชัดเจน 
โดยรวมระดับมากเท่ากัน จ านวน 1 ข้อ ( X  = 4.94) ตามล าดับ  
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชาชนผู้ใช้บริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เก่ียวกับ
การคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ประเภทนักธุรกิจ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการจ าแนกตามระดับการศึกษาและจ าแนกตามระดับรายได้ พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
ผู้วิจัยได้อภิปรายผล โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 
บาท/เดือน และส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ/พนักงานภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับงานวิ จัยของพาฝัน ใจแสน 
(2554)ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการระบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของส านักงานพาณิชย์ จังหวัดอุทัยธานี  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยอายุระหว่าง 21 –30 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ระดับรายได้เฉลี่ย ต่ ากว่า 10,000 บาท  

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความ
สะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิยะ ลิขิตมณีชัย(2557)ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ดังนี้  

2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการท างาน เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ น่าประทับใจ ให้บริการอย่างเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมในการให้บริการ จ านวนของเจ้าหน้าที่ในการรับบริการเพียงพอ มี
ความสามารถในการสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจได้ง่าย และคุณภาพด้านเจ้าหน้าที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดโดยรวม
ระดับมากเท่ากัน และเจ้าหน้าที่บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิสา ภู่อาภรณ์ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมและคุณภาพของผู้ใช้บริการที่
มีต่อโรงพยาบาลอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีคุณภาพโดยรวมและรายด้านในระดับมากทุกด้าน 

2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะขั้นตอนการให้บริการจัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีการแจ้งระยะเวลาในการให้บริการแต่ละงานให้
ผู้รับบริการทราบ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ที่ชัดเจนและทันสมัย และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และการแนะน าขั้นตอนการให้บริการด้านหลัง
เอกสารในส่วนของค าอธิบายการให้บริการ ก าหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เป็นไปตามที่ก าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิชามิญช์ วัชรพุกก์(2550)ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการ
ของลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย) โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะคุณภาพ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบระดับมาก มีเอกสาร/แผ่นพับ/บอร์ดแจ้งข้อมูล
ข่าวสารไว้ชัดเจน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม มีการแจ้งข้อมูลทางสื่อออนไลน์ที่
หลากหลาย สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ และสถานที่พอเพียงส าหรับผู้มาใช้บริการ 
เอกสาร/แบบฟอร์มสะดวกและเข้าใจง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะ ลิขิตมณีชัย
(2557)ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ
ประชาชนผู้เข้าใช้บริการได้รับเอกสารครบตามจ านวนทีต่้องการ ได้รับเอกสารตามเวลาที่ก าหนด ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการบริการ และเอกสารที่ให้บริการถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อัมรัตน์ อนวัช (2550) 
ท าการศึกษาเร่ืองการประเมินคุณภาพของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มมีคุณภาพต่อบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคุณภาพปัจจัยในด้านการ
บริการอยู่ในระดับมาก  
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประชาชนผู้ใช้บริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เก่ียวกับ
การคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ประเภทนักธุรกิจ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
คุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการจ าแนกตามระดับการศึกษาและจ าแนกตามระดับรายได้ พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัชรี พฤกษมาศ (2552) ได้ท าการศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของลูกค้าทีมีต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขุมวิท จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าทีมีประเภททีใช้
บริการต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .01  
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4. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนผู้เข้าใช้บริการมีข้อเสนอแนะควรมี Wi-Fi ให้บริการ

ประชาชนผู้ใช้บริการ รองลงมาควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการประชาชน แนะน าแบบพิมพ์จดทะเบียนต่าง ๆ 
และควรเพิ่มบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ทั่วถึงกับประชาชนผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาสกร กุลชิต 
(2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) สาขา
ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการของธนาคาร ความสะอาด สะดวกสบายของ
สถานที่ใช้บริการ และการรับประกันคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร และความรวดเร็วในการให้บริการของ
ธนาคารปัจจัยเหล่านี้มี 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร ก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเจ้าหน้าของส านักงานพาณิชย์จังหวัดควรแต่งกาย
ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและควรแต่งกายตามกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ เจ้าหน้าของส านักงานพาณิชย์จังหวัดควรให้บริการด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี และเจ้าหน้าควรให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา  

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส านักงานพาณิชย์จังหวัดควร
ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการจัดล าดับการให้บริการอย่างเป็นธรรม รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดควรอธิบายให้ความชัดเจน ชี้แจง และการแนะน าขั้นตอนการให้บริการด้านหลังเอกสาร ตามก าหนด
ระยะเวลาในการให้บริการ  

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส านักงานพาณิชย์จังหวัดควรจัดท าเอกสาร/
แผ่นพับ/บอร์ดแจ้งข้อมูลข่าวสารไว้ชัดเจน และควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม ราย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส านักงานพาณิชย์จังหวัดควรจัดสถานที่พอเพียงส าหรับผู้มาใช้บริการ เอกสาร/แบบฟอร์ม
สะดวกและเข้าใจง่าย   

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส านักงานพาณิชย์จังหวัดควรส่งมอบเอกสารให้
ครบตามจ านวนที่ประชาชนมีความต้องการ และควรให้ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด เอกสารที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดออกให้ควรมีความถูกต้อง ชัดเจน  

5. ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ก าแพงเพชร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ และประเภทนักธุรกิจที่แตกต่างกัน พบว่ามีระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการแตกต่างกันทุกด้าน ,มีข้อเสนอแนะคือ 

5.1 ด้านเพศ ควรทบทวนกระบวนการให้บริการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดควรให้บริการเพศหญิง
และเพศชาย เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ เพื่อลดความแตกต่างกันความพึงพอใจที่
แตกต่างกัน 

5.2 ด้านอายุ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดต้องหาจุดสมดุล หรือหาจุดที่ลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้
ความส าคัญ หรือจะใช้กลยุทธ์การให้บริการครอบคลุมประชาชนผู้เข้าใช้บริการส านักงานทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน เช่น 
มีแว่นตาไว้ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการที่สูงวัย มีWiFi ผู้เข้าใช้บริการกลุ่มอายุอื่นๆ 

5.3 ด้านประเภทนักธุรกิจ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดควรประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางใน 
เช่นแผ่นพับ ป้ายไวนิลขนาดใหญ่ บอร์ดโฆษณาขนาดใหญ่เป็นต้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มทะเบียน
ธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า เกี่ยวกับการคัดหนังสือรับรองของนิติบุคคล ให้ครอบคลุมทุกประเภท 
และเพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านการให้บริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการบริหารจดัการของระบบบญัชี e-LAAS ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
Factors affecting the management of e-LAAS accounting system of local administrative 
organizations. 
 
ผู้วิจัย    บุรินทร  ยะสุพันธ ์

สาขาวชิาการเงนิและบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วรินทิพย์  ก าลังแพทย ์
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ 
จ านวน 200 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลคุณภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือมีความเหมาะสม
สูงสุด ในด้านการประเมินความเหมาะสมของขอมูลปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี พบว่าอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลกระทบในการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบว่าทุกปัจจัยล้วนมีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าส าคัญ : ระบบบัญชี, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract

This research purpose is to study the efficiency of using accounting information to 
influence the quality of management of e-LAAS accounting system of local administrative 
organizations; case study at Maejam District Chiang mai Province. A questionnaire survey and 
an organizational effectiveness evaluation form were adopted to collect the required data. The 
sample consisted of 200 peoples from local administrative organizations in Maejam District 
Chiang mai Province. The descriptive statistics and the multiple regression analysis were used 
to analyze the data. 

The research results of this study were as follows. The evaluation of the appropriateness 
of data quality of computer accounting systems of local government organizations was at a 
very reasonable level. When considering in detail, Reliability is most appropriate. The 
evaluation of the appropriateness of the data using the accounting information is at a very
reasonable level. When considering in detail, Information system has the highest average. 



The analysis of factors affecting the management of e-LAAS accounting system of 
local administrative organizations results of this study were as follows. The multiple regression 
analysis revealed that the organizational and personal information systems influences the 
management of the e-LAAS accounting system of the local administration. 

Key Word (s): Accounting system, Local administrative organizations.
 
บทน า 

การส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ได้มีการน าเอาระบบระเบียบต่างๆ มาใช้
แต่ไม่ได้เป็นการน ามาใช้แบบบูรณาการ คือไม่สามารถรวบรวมหรือท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างจริงจัง แนวคิดของการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นเพียง
การจัดเตรียมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการบัญชีส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งานเท่านั้น 
หากแต่ได้มีการน าเอาระบบย่อยการท างานต่างๆ ที่มีกระบวนการต่อเนื่องกันมาประกอบกันขึ้นเพื่อให้การท างาน          
มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีระเบียบในการท างานและรวบรวมข้อมูล มีความคล่องตัว สะดวกในการท างาน รวมทั้งต้อง
สามารถตรวจสอบได้ จึงได้มีการพัฒนาระบบ e-LAAS ยอมาจาก Electronic Local Administrative Accounting 
System หมายถึง“ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ขึ้น ระบบ e-LAAS ถูกออกแบบและ
พัฒนาขึ้นในลักษณะของ Web based Application ซึ่งผูใชงานสามารถท าธุรกรรมผานระบบ Online จากหนวยงานต
นสังกัดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามสิทธิสวนงานรับผิดชอบภายใตระบบความปลอดภัยสูงจากสวนกลาง ผูใช
ระบบสามารถบันทึกการรับช าระเงินประเภท ตาง ๆ ที่เปนรายไดขององคกรปกครองทองถิ่น จากนั้นระบบจะท าการออก
ใบเสร็จรวมจัดท ารายงานและทะเบียนตาง ๆ จะสามารถเรียกดูไดทุกชวงเวลาตามที่ตองการ แตจะสามารถเรียกดูไดตาม
สิทธิของผูใชระบบเทานั้น กรณีมีการปรับปรุงรายการเพิ่มหรือลดรายการบันทึกบัญชีจากสวนกลางก็สามารถด าเนินการ
ไดงายอันจะเอื้อประโยชนตอทั้งบุคคลและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

จากการเร่ิมใช้งาน ระบบ e-LAAS ดังกล่าวสงผลกระทบตอผูปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีท างานจากเคยท่ีปฏิบัติกันมาโดยเฉพาะการปฏิบัติงานระบบมือ 
(Manual) มาใชระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic) ท าใหมีปญหาและอุปสรรคมากมายซึ่งปัญหาที่ส าคัญคือ การ
ปฏิบัติงานที่ขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการ การท าและการสงขอมูลเขาระบบ e-LAAS ไมถูกตอง ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการบริหารจัดการของระบบบัญช ีe-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผล
การศึกษาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของผู ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปนขอมูล และเพื่อรวมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตรงตามความตองการและเกิดประโยชนกับผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประ
สงคของกรมส่งเสรมิการปกครองทองถ่ิน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่ส่งการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของ
ระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย และพิสูจนสมมติฐาน พบว่า       
ปจจัยส าคัญที่สามารถน ามาก าหนดเปนตัวแปรส าหรับการวิจัยไดดังนี้ 
 
  ตัวแปรตาม/ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ในองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในการใช้โปรแกรม
บัญชีส าเร็จรูป e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 8 แห่ง มีจ านวน
ประชากรทั้งส้ิน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่             
1) ขอมูลทั่วไป 2) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานความรูและประสบการณ์ 3) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการรับรู้ 4) ปญหาของ
ผูปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) และ 5) ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ คารอยละ (Percentage)       
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานด้วยทดสอบคาที-เทสต (t-Test) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of variance : One way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอย 
(Multiple Regression Analysis) 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. จากผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.0 ส่วนเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 31.0 ในส่วนของอายุนั้นพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 ถัดมาคือ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.0 และน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.59 

2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจด
ทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 26.0 ถัดมาคือสมรสไม่จดทะเบียน คิดเป็นร้อย
ละ 22.0 และแยกกันอยู่ หย่าร้างหรือหม้าย คิดเป็นร้อยละ 3.0 

ประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 

1. ปัจจัยด้านบุคคล 
2. ปัจจัยด้านองค์กร 
3. ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ 

  

 

คุณภาพของระบบบัญชี e-LAAS 
1. ประโยชน์ใชส้อย 
2. ความน่าเชื่อถือ 
3. การใช้งาน 
4. ประสิทธิภาพ 
5. การบ ารุงรักษา 
6. การโอนย้ายระบบ 

 



3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.0 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.0 และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.0 

4. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นพนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือต าแหน่งผู้อ านวยการกองต่างๆ คิดเป็นร้ อยละ 
15.0 ถัดมาคือต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คิดเป็นร้อยละ 7.5 ส่วนต าแหน่งอื่นๆที่เหลือมีจ านวนที่ใกล้
เคีองกันคิดรวมเป็นร้อยละ 19 

5. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจ านวนรายวิชาบัญชีท่ีได้เรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้
เรียนวิชาบัญชี คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือได้เรียนวิชาบัญชี มากกว่า 15 รายวิชาขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.0 ถัด
มาคือได้เรียนวิชาบัญชี 6 -10 รายวิชา, 1-5 รายวิชา และ 11- 15 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 9.5, 8.0 และ 5.5 ตามล าดับ 

6. จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป e-LAAS ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป e-LAAS คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมาเคยอบรม 
จ านวน 1 - 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.0 ถัดมาเคยอบรม จ านวน 3 – 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.5 และเคยอบรมมากกว่า 
5 คร้ังขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.5 

7. จากการวิเคราะห์ปัจจัยประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท างานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ 2- 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.0 ถัดมาคือ 10 ปีขั้นไป คิด
เป็นร้อยละ 18.0 และน้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.0 

8. จากการวิเคราะห์ประสบการณ์ในการใช้และบริหารงานด้วยระบบการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป e-LAAS 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้และบริหารงานด้วยระบบการใช้โปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป e-LAAS ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ 2 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 ถัดมาคือ 10 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 14.0 และน้อยกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.0 

9. จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.74 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ด้านการบ ารุงรักษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ด้านการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 และด้าน
การโอนย้ายระบบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 

10. จากการวิเคราะห์ขอมูลปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก โดยด้านระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ถัดมาได้แก่ ด้าน
องค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และด้านบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 

11. จากการวิเคราะห์ ปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีอิทธิพลต่อข้อมูลคุณภาพของ
ระบบบัญชี ด้านบุคคล พบว่ามีค่าสัมประสิทธิพหุคูณเท่ากับ 0.981 โดยสามารถอธิบายปัจจัยประสิทธิภาพการใช้
สารสนเทศทางการบัญชีที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลคุณภาพของระบบบัญชี ได้ร้อยละ 96.20 

12. จากการวิเคราะห์ ปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีอิทธิพลต่อข้อมูลคุณภาพของ
ระบบบัญชี ด้านองค์กร พบว่ามีค่าสัมประสิทธิพหุคูณเท่ากับ 0.982 โดยสามารถอธิบายปัจจัยประสิทธิภาพการใช้
สารสนเทศทางการบัญชีที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลคุณภาพของระบบบัญชี ได้ร้อยละ 96.30 



13. จากการวิเคราะห์ ปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีอิทธิพลต่อข้อมูลคุณภาพของ
ระบบบัญชี ด้านระบบสารสนเทศ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิพหุคูณเท่ากับ 0.983 โดยสามารถอธิบายปัจจัยประสิทธิภาพ
การใช้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลคุณภาพของระบบบัญชี ได้ร้อยละ 96.60 
 
อภิปรายผล 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลกระทบในการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีผลการประเมินความเหมาะสมของข้อมูลคุณภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือมีความเหมาะสมสูงสุด 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลกระทบในการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีผลการประเมินความเหมาะสมของขอมูลปัจจัยประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบัญชี อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลกระทบในการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบว่าปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ ด้าน
องค์กร และด้านบุคคล ล้วนมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของระบบบัญชี e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรพัฒนาและยกระดับการใช้งานระบบบัญชี e-LAAS ให้ครอบคลุมในทุก
ระดับโดยต้องพัฒนามาตรฐานของระบบให้มีความสามรถในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และบ ารุงรักษาได้ง่าย 

2. พนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในทุกระดับ ควรได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานระบบ
บัญชี e-LAAS ให้มีความเชื่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเจ้าหน้าที่คนอื่นๆได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ ตาม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและเพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของ
ผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกร สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคล
ที่แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้รับบริการของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2         
(แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี ที่ได้ท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์มือถือและมีประสบการณ์ในการ
ใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้กลุ่มตัวอย่าง 387 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ      
F-test ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ เซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 30,001-50,000 บาท ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS 1-5 ครั้งต่อเดือน 
มีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.90) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ( X =3.00) รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 
( X =2.93) ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ( X =2.92) ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ( X =2.84) และด้านที่มี
ระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ( X =2.82) 

ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและจ านวนคร้ังที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS พบว่าผู้รับบริการที่มี
เพศต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ไม่แตกแตกต่างกัน (Sig.=.308) ส่วนผู้รับบริการที่
มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ต่อเดือน
ต่างกัน พบว่า มีระดับการรับรู้ต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกแตกต่างกัน (Sig.=.000, .000, .011, .000 
และ .000 ตามล าดับ) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ : การรับรู้, แอปพลิเคชั่น, ธนาคารกสิกรไทย 
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Abstract 

This research purpose is to study customer perception to K PLUS application and 
compare personal factors that affect the different levels of perception. The sample is 
customer of Kasikornbank Big C Chaengwattana 2 (Pakkred Intersection) Nonthaburi 387 
peoples. A quantitative research, used questionnaires to collect data, Cronbach’s 
Coefficient Alpha Method .94 Use descriptive statistics and compare the differences by t-
test and One-Way ANOVA test a couple of different ways of Scheffe's test to the level of 
statistical significance .05. 

The study indicated that Mostly female. Age between 41-50 years old. Occupation 
of private company income 30,001-50,000 baht. Transaction through K PLUS 1-5 times a 
month. The customer perception of the K PLUS user application, found overall is moderate 
level ( X =2.90) First in The relative advantage ( X =3.00). 2nd The complexity ( X =2.93). 3rd 

The trainability ( X =2.92). 4th The compatibility ( X =2.84) and an average minimum of the 
observability ( X =2.82). 

Comparison showed between the level of customer perception with personal factors 
: gender, age, education, occupation, the average income per month and time of used K 
PLUS application per month that affect the different levels of perception, we found gender 
differences are perception not different, but the age, education, occupation, the average 
income per month and time of used K PLUS application per month that affect the different 
levels of perception, we found that most of them are statistically different with significant 
level of 0.05. 
 
Keywords : Perception, Application, Kasikornbank 
 
บทน า 

กระแสโลกออนไลน์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ผู้บริโภคนิยมใช้สมาร์ทโฟนในการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ หรือเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น 
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นกลไกขับเคลื่อน
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในโลกการเงินได้ส่งผลให้เกิด
รูปแบบการให้บริการทางการเงินต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ 
โดยเฉพาะการท าธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่ที่สามารถท าธุรกรรมการเงิ นได้ทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็ว และ
สะดวกสบาย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้ม ที่จะ
ใช้บริการดิจิตอลแบงกิ้ง (Digital Banking) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการใช้บริการ Digital Banking ของ
ไทยเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ปี 2557 พบว่าไทยมีลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินดิจิตอลเพียงร้อยละ 19 ของ
ฐานลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินทั้งหมด ในขณะที่ประเทศในอาเซียน เช่น เวียดนาม , มาเลเซีย และอินโดนิเซีย มี
จ านวนผู้ใช้บริการทางการเงินดิจิตอลสูงกว่าไทย และจากผลส ารวจของบริษัท Gallup ในปี 2559 พบว่าไทยยังมี
ลูกค้าที่นิยมใช้บริการผ่านสาขาสูงถึงร้อยละ 83 และมีการใช้บริการผ่านช่องทาง Online ร้อยละ 41 และ Mobile 
App. ร้อยละ 35 แสดงให้เห็นว่าบริการทางการเงินดิจิตอลของไทยยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาอยู่อีกมาก ประกอบกับ
การพัฒนาโครงข่าย 4G ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ Digital Banking ของไทยมี
แนวโน้มเติบโต จึงเป็นโอกาสของผู้ให้บริการทางการเงินที่จะน า Digital Banking มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการผ่านทุกช่องทางดิจิตอล เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า จ านวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Internet Banking ณ สิ้นปี 2558 มี
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จ านวน 11.96 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.76 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 ซึ่งมีจ านวน 10.16 ล้านบัญชี ในขณะที่
จ านวนบัญชีลูกค้าทีใ่ช้บริการ Mobile Banking ณ สิ้นปี 2558 มีจ านวน 10.43 ล้านบัญชี เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 67.40 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 ซึ่งมีจ านวน 6.23 ล้านบัญชี (ปิยพงศ์ ตั้งจินตนาการ, 2559 : 1-3) 

ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารแรกที่ร่วมมือกับบริษัทดีแทคในการน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ท าธุรกรรม
ทางการเงิน ปัจจุบัน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ได้พลิกโฉม Mobile Banking เพื่อ เป็นการขยายบริการ ต่อ
ยอดให้มากกว่าเดิม ด้วยการเปลี่ยนชื่อจาก K-Mobile Banking PLUS เป็น K PLUS ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน กว่า 5 ล้าน
ราย เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ 2559 ร้อยละ 65 มีการใช้งานอย่างสม่ าเสมอร้อยละ 80 โดยสามารถท า
ธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งคาดว่ารายการใช้งานเหล่านี้จะท าให้มีผู้ใช้งานธนาคารบนมือถือเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านคน
ในสิ้นปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แนะน าบริการดิจิทัล หรือ Digital 
Service Officer (DSO) ประจ าสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ค าแนะน ากับลูกค้า ขณะที่สาขาทั้ง 1,100 แห่ง จะเน้นการ
ให้บริการการเงินส่วนบุคคลหรือส าหรับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เช่น e-Application เพื่อลดเวลาการกรอกเอกสาร
และลดการเก็บเอกสาร (Brand Inside, 2560 : ออนไลน์) 

จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยศึกษาในสาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการวางแผนกระบวนการให้ความรู้ น าข้อมูลไปประยุกต์ ปรับปรุง และ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งน าข้อมูลไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการ
และรูปแบบที่เหมาะสมในอนาคตเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ในการใช้งาน แอปพลิเคชั่น K PLUS เกิดความพึงพอใจและ
ได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชั่น K PLUS มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี
แจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกร 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคลที่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ นวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรม  และการรับรู้
ผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น K PLUS และการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้อ้างอิง
แนวคิดการยอมรับนวัตกรรมของ Rogers, E. M. (1983 : 76).ทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ (Relative Advantage) ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) ด้านคุณลักษณะความยุ่งยาก
ซับซ้อน (Complexity) ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 
(Observability) มาท าเป็นกรอบแนวคิด เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประกอบด้วย 
ประชากร ได้แก่ ผู้รับบริการของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี  
ที่ได้ท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์มือถือและมีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS 
จ านวน 12,000 คนต่อเดือน (บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, 2561) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทา
โร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยวิธีเจาะจงด้วยการสุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดแบบบังเอิญ โดย
ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ .05 ได้ 387 
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยผู้ วิจัยได้สร้างขึ้นจากการยอมรับ
นวัตกรรมของ Rogers, E. M. (1983 : 76) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Likert’s 
Scale เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก และ น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขา นนทบุรี จ านวน 30 คน หาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s Coefficient Alpha Method) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .94 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเดือน กุมภาพันธุ์–มีนาคม พ.ศ. 2561 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้วย t-test และ F-test เมื่อพบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

 
 

ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดต้่อเดือน 
6. จ านวนคร้ังทีท่ าธุรกรรมผ่าน 

แอปพลิ เคชั่น K PLUS ต่อเดือน 

การรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของ
ผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี
แจ้งวัฒนะ2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุร ี

ตามปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม 
1. ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชงิเปรียบเทียบ 

(Relative Advantage) 
2. ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) 
3. ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 

(Complexity) 
4. ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 

(Trainability) 
5. ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 

(Observability) 

 
ตัวแปรอิสระ 

 
ตัวแปรตาม 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีผลสรุปดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 387 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.04 อายุระหว่าง 41-50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 27.91 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.22 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   
คิดเป็นร้อยละ 37.98 มีรายได้ 30,001-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.56 และท าธุรกรรมผ่าน
แอปพลิเคชั่น K PLUS จ านวน 1-5 คร้ังต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 41.86  

2. ระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีแจ้ง
วัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรีตามปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =2.90) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ( X =3.00) รองลงมาคือ        
ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ( X =2.93) ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ( X =2.92) ด้านคุณลักษณะ
ที่เข้ากันได้ ( X =2.84) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ( X =2.82) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

2.1 ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.00) มี และ
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีรับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แอปพลิเคชั่น K PLUS 
ท าให้ผู้รับบริการประหยัดเวลาในการเดินทาง ( X =3.15) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์จาก Reward PLUS ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้ แอปพลิเคชั่น K PLUS ( X =2.86) 

2.2 ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.84) และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้รับบริการสามารถทราบความ
เคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้เหมือนกับการไปธนาคาร ( X =3.02) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
แอปพลิเคชั่น K PLUS เป็นการให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการ ( X =2.58) 

2.3 ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.93) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้รับบริการสามารถมองเห็นประเภท
รายการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ บนหน้าจอหลัก ( X =3.16) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้รับบริการ
สามารถเลือกใช้ภาษา เพื่อความเข้าใจเมนูค าสั่งต่าง ๆ บนแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้ ( X =2.50) 

2.4 ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.92) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ ท่านสามารถทดลอง
ติดตั้งและลงทะเบียนสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้ ( X =3.10) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ผู้รับบริการทดลองท าธุรกรรมทางการเงินเช่นการโอนเงินไปยังบัญชีต่าง ๆ ได้ ( X =2.66) 

2.5 ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ พบว่า อยู่ในระดับรู้ปานกลาง ( X =2.82) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อและระดับน้อย 1ข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ผู้รับบริการรู้สึกได้ว่าการใช้แอปพลิเคชั่น K PLUS เป็นคนที่ทันสมัย ( X =3.06) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในการ
รับรู้ระดับน้อยคือ บริการต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
ครอบคลุม ( X =2.48) 
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3. ผล การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 

(แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ตามแนวคิดการยอมรับนวัตกรรม 5 ด้าน 
ตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งที่ท า
ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

3.1 ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ไม่แตกต่างกัน 
(Sig.=.308) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่ น           
K PLUS ไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน คือด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Sig.=.225) และด้านคุณลักษณะ
ความยุ่งยากซับซ้อน (Sig.=.249) แต่มีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกัน 3 ด้านคือ ด้าน
คุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Sig.=.000) ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Sig.=.000) และด้านคุณลักษณะสามารถ
สังเกตได้ (Sig.=.000) 

3.2 ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกัน 
(Sig.=.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่ น           
K PLUS แตกต่างกันทุกด้าน 

3.3 ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS 
แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู้การ
ใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกันทุกด้าน 

3.4 ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกัน 
(Sig.=.011) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น    
K PLUS แตกต่างกันทุกด้าน 

3.5 ผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS 
แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการรับรู้การ
ใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกันทุกด้าน 

3.6 ผู้รับบริการที่มีจ านวนครั้งที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ต่อเดือนต่างกันมีระดับ
การรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้รับบริการที่มี
จ านวนครั้งที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น        
K PLUS แตกต่างกันทุกด้าน 
 
อภิปรายผล 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี   
แจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ รองลงมาได้แก่ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยาก
ซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ และด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 
ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิยะดา ไทยเกิด (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พัก
ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับการยอมรับนวัตกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่ามีการยอมรับนวัตกรรมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 
สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้ 
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1.1 ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ มีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผู้รับบริการให้ความส าคัญกับการประหยัดเวลาในการเดินทางและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการแอปพลิเคชั่น     
K PLUS มากกว่าการใช้บริการที่ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล คงเจริญ (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย
การยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ผู้รับบริการให้ระดับเรื่อง การใช้บริการ
ธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ท าให้ได้รับความสะดวกในการบริหารจัดการการเงินและไม่ต้องไปรอต่อแถวเพื่อเข้า
รับบริการที่ธนาคารมากที่สุด 

1.2 ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ มีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้รับบริการให้
ความส าคัญกับการสามารถทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากได้เหมือนกับการไปธนาคาร และสามารถซื้อ
สินค้าด้วย Pay PLUS ได้เหมือนกับการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรชนก พลาบูลย์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
ของรัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ด้านความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
ความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย ทั้งนี้เนื่องจาก 
การรับรู้ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี เป็นการรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของการใช้งานบริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ระบบพร้อมเพย์ใน ด้านความปลอดภัย การป้องกันการโจรกรรมข้อมูล การรักษาความลับและสิทธิส่วนบุคคล 

1.3 ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน  มีการรับรู้ ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
ผู้รับบริการให้ความส าคัญกับการสามารถมองเห็นประเภทรายการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ บนหน้าจอหลักและ
สามารถเลือกท ารายการและกรอกข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก พลาบูลย์ (2558) 
ที่พบว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้ งใจของ
ประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของ รัฐบาลไทย เพราะผู้ใช้บริการ ทราบเพียง
เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ 

1.4 ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้  มีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
ผู้รับบริการให้ความส าคัญกับสามารถทดลองติดตั้งและลงทะเบียนสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้ และ
สามารถขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยะดา ไทยเกิด (2557) ที่ผลการศึกษา
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับ การจองที่พักออนไลน์มีการให้ใช้บริการ
ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดให้เป็นผู้รับบริการและการจองที่พักออนไลน์มีการทดลองจองที่พัก มีค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนอย่างต่อเนื่อง 

1.5 ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้รับบริการให้
ความส าคัญกับการรู้สึกได้ว่าการใช้แอปพลิเคชั่น K PLUS เป็นคนที่ทันสมัย และการรู้สึกถึงความพึงพอใจของ
ร้านค้าเมื่อผู้รับบริการช าระค่าบริการด้วยระบบ QR Code ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ วัชรพล คงเจริญ 
(2557) ที่ผลการศึกษา ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ผู้รับบริการให้ความส าคัญเรื่องสามารถเห็นการ
เคลื่อนไหวของธุรกรรมได้ทันที สามารถท าธุรกรรมได้แม้จะอยู่ต่างประเทศ มีความลงตัวกับชีวิตประจ าวันและชีวิต
การท างาน 

2. จากผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจ านวนคร้ังที่ท าธุรกรรม
ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ต่อเดือน 
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2.1 ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา วารนิช (2556) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อ
บริการ KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติ
เก่ียวกับ การรับรู้การใช้งาน KTB Netbank ไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตนา ฐานิตธนกรและภัทรา มหามงคล (2554) ที่ศึกษาเรื่องการเลือกใช้บริการธนาคาร
กสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกสิกรไทยทางโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการในเขต กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

2.3 ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติกา วารนิช (2556) ที่ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับ การรับรู้การใช้งาน KTB Netbank แตกต่างกัน 

2.4 ผู้รับบริการที่มีอาชีพต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา ศรีสว่างสุข (2558) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมาย
โมในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโม 

2.5 ผู้รับบริการที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นใน
การใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ระดับรายได้ที่ต่างกัน มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการที่แตกต่างกัน โดย 
ประชากรที่มีระดับรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาทต่อเดือน เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนัก อาจมีความกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application จึงมีความเชื่อมั่นน้อยกว่ากลุ่มอื่น 

2.6 ผู้รับบริการที่มี จ านวนคร้ังที่ท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ต่อเดือน ต่างกันมีระดับ
การรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา ศรีสว่างสุข (2558) ที่
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้แอปพลิเคชั่นมายโมในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่มีความถี่ในการใช้
งานที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรมีการให้
ข้อมูลเก่ียวกับ Reward PLUS ให้ผู้รับบริการรับทราบสิทธิประโยชน์ และวิธีแลกรับรางวัลให้มีความชัดเจน 

2. ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ (Compatibility) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ควรมีสื่อที่ท าให้ผู้รับบริการเห็นว่า
การท าธุรกรรมการเงินผ่าน แอปพลิเคชั่น มีประโยชน์ ครอบคลุมวิถีชีวิตต่าง ๆ ของผู้รับบริการ เช่น สามารถจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จ่ายบิลต่าง ๆ โอนเงินเข้าบัญชีภายในธนาคาร ต่างธนาคาร หรือ
บัญชีธนาคารต่างประเทศได้ สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ หรือจ่ายค่าสินค้าด้วย QR Code ในรายค้าที่รับช าระ
ได้โดยไม่ต้องช าระด้วยเงินสด 

3. ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน (Complexity) ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ควรมีการให้พนักงานให้
ข้อมูลผู้รับบริการเลือก ภาษาไทยหรือสามารถใช้งานเป็นภาษาอังกฤษได้ 
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4. ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ (Trainability) ผู้ให้บริการควรให้ข้อมูล หรือให้ลูกค้าทดลองท า

การโอนเงินไปยังบัญชีต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนก่อนทุ กครั้ง เพื่อลด
ปัญหาในการโอนเงินผิดบัญชี ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการติดตามเงินคืน 

5. ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ (Observability) ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรท าสื่อโฆษณาที่แสดง
ให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปเห็นประโยชน์ของการใช้ธนาคารผ่านระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือว่ามีประโยชน์ 
สะดวก ใช้งานง่าย และสามารถตอบสนองการท าธุรกรรมทางการเงินของผู้รับบริการได้เหมือนกับการไปธนาคาร 

6. จากผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ 2 (แยกปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี แยกเป็น 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ควรมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS 
รู้สึกปลอดภัยมากกว่าการถือเงินสดมาท าธุรกรรมที่ธนาคารเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการได้รับประโยชน์ต่างๆ จาก 
Reward PLUS ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษ ปรับปรุงฟังค์ชั่นการใช้งานแอปพลิเคชั่นได้สามารถทดลองใช้ได้ง่ายขึ้น 

6.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ควรมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีอายุน้อย หรือวัยเร่ิมท างานได้รับรู้ว่าการใช้งาน
แอปพลิเคชั่น K PLUS ได้ประโยชน์มากกว่าการใช้บริการที่ธนาคาร ประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถท า
ธุรกรรมการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงให้มากข้ึน และสามารถติดตั้ง ใช้งาน เลือกท ารายได้ได้ไม่ซับซ้อน 

6.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ควรมุ่งเน้นผู้มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี โดย
การกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการซื้อสินค้าด้วย Pay PLUS ในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ รวมไปถึงการดู
สินทรัพย์ เช่นเงินฝาก กองทุนรวมและหลักทรัพย์ได้ 

6.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ ควรมุ่งเน้น นักเรียน/นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน 
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับโอนภายหลังได้รับรูปภาพบันทึกการโอนให้ และตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ
ธุรกรรมได้ทันทีเพิ่มมากข้ึน 

6.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน ควรมุ่งเน้นผู้มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
และผู้มีรายได้ 30,001-50,000 บาท มีความเข้าใจ เข้าถึงการช าระค่าบริการสาธารณูปโภค การจ่ายบิลต่าง ๆ ปรับ
การท าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเพิ่มมากข้ึน  

6.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนครั้งที่ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั้น K PLUS ควรมุ่งเน้นให้
ผู้รับบริการใช้งานแอปพลิเคชั่น K PLUS เพิ่มมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษต่าง ๆ ในการใช้ 
แอปพลิเคชั่น K PLUS มากกว่าการโอนเงินเพียงอย่างเดียว 

7. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการมุ่งเน้น กระตุ้นให้เกิดการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชั่น   
K PLUS ของผู้รับบริการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถน าไปใช้ในการวางแผนกระบวนการให้ความรู้ น า
ข้อมูลไปประยุกต์ ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งน าข้อมูลไปใช้ในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มลูกค้าที่ใช้บริการและรูปแบบที่เหมาะสมในอนาคตเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ในการใช้งาน 
แอปพลิเคชั่น K PLUS เกิดความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชั่น K PLUS มากที่สุด 
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อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป 
 
The influence of Integrated Marketing Communication and Website Credibility toward 
Customer's Trust in the E-Marketplace of the OTOP Product 
 
ผู้วิจัย   ปิยพงษ์  สัจจาพิทักษ์ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป เนื่องจาก
ความไว้วางใจต่อตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยที่ส าคัญให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการซื้อสินค้า โดย
งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) ด้านการโฆษณา 
2) ด้านการประชาสัมพันธ์ 3) ด้านการส่งเสริมการขาย 4) ด้านการตลาดทางตรง 5) ด้านกิจกรรมทางการตลาดและ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามผู้ซื้อ
สินค้าโอทอปผ่านทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 324 คน และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จ านวน 3 
ท่านเพิ่มเติม เพื่อน าผลการสัมภาษณ์มาช่วยในการสนับสนุนผลการวิจัย และน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มอายุ 26-30 ปี และมีรายได้อยู่ในช่วง 
20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารทางการตลาดในด้านโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ที่
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โอทอป ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ส าหรับอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดในด้านการตลาดทางตรง
และกิจกรรมการตลาด มีผลกระทบเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โอทอป อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการสัมภาษณ์ 
 
ค าส าคัญ : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ , ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ , ความไว้วางใจ , ตลาดกลาง
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Abstract  
  The research aims to study the influence of Integrated Marketing Communication 
(IMC) and website credibility toward customer's trust in the E-Marketplace of the OTOP 
product. Regarding to, trust in the E-Marketplace is the significant factor for the customer to 
pay attention when they buy the product. The research was studied in the factors of the IMC in 
five aspects included 1) Advertisement 2) Public Relations 3) Sales Promotion 4) Direct Sales 
5) Market Activities and Website Credibility. This research is a quantitative research by 
collected data as using questionnaires with 324 customers who bought the OTOP product via 
E-Marketplace. Moreover, interviewed 3 persons for brought out the interview’s result to support 
the research’s conclusion. Then, analyzed data with Multiple Linear Regression method.  
  The result of the research found that most of people who answered the questionnaire 
are female ages about 26-30 years old, and income about 20,001-30,000 Baht. The assumption 
result found that the IMC in Advertisement, Public Relations, and Sales Promotion, have the 
positive influence of trust in the E-Marketplace of the OTOP Product at the significant level 
0.05. Moreover, Website Credibility has the positive influence of trust in the E-Marketplace of 
the OTOP Product at the significant level 0.05. For the influence in the Direct Sales and 
Market Activities positively affect to the trust in the E-Marketplace of the OTOP Product with 
not significantly statistic, which similarly as the interview’s result. 
 
Keyword : Integrated Marketing Communication , Website Credibility , Trust , E-Marketplace 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ต
ได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ โดยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารที่
สะดวกยิ่งขึ้น ท าให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป (ส านักพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ซึ่งเห็นได้ว่าใน
ชีวิตประจ าวันมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆ เช่น Line , Facebook ,IG ,Email เป็นต้น ท าให้
การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ท าให้คนที่อยู่ห่างไกลได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สามารถสื่อสารกันได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีการปิดกั้นเร่ืองระยะทางเหมือนในอดีต จึงท าให้เกิดการท าธุรกิจออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หลายๆธุรกิจได้มีการค้าขายสินค้าทางออนไลน์ หรือเรียกว่าการท า
ธุรกิจพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับผู้ขายสินค้าท าได้สะดวกและ
รวดเร็ว สามารถซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา แม้อยู่ต่างประเทศก็สามารถซื้อขายสินค้าได้ 

การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สามารถสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจ 
และจากการส ารวจผู้ประกอบการ E-commerce ทั้งประเทศพบว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    
( E-Commerce) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558-2559 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 14.03 ซึ่งสูงว่าที่คาดการณ์ไว้ 
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560) เพราะเว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางของการท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต โดย
ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นช่องทางการตลาดในยุคโลกไร้พรมแดนได้ ท าให้ผู้บริโภคจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว โดยผ่านการใช้สมาร์โฟน ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของ 4G ที่ระบบอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว ท าให้สามารถ
ค้นหาสินค้า ตรวจสอบข้อมูลสินค้า เลือกซื้อสินค้า และช าระค่าใช้จ่ายได้โดยง่าย 
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ปัจจุบันรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (E-Commerce)ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงมีการ
น าเอาแนวคิดของการสร้างตลาดกลางมาท าในรูปแบบออนไลน์ท าให้เกิดเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
(E-Marketplace) (จิตพนธ์ ชุมเกตุ, 2560) ท าให้การซื้อสินค้าของผู้บริโภคท าได้สะดวกมากขึ้น สามารถเลือกซื้อสินค้า
จากหลายๆที่ได้ในที่เดียว จากช่องทางนี้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tumbol One Product หรือ OTOP) 
ก็ได้มองเห็นช่องทางการน าสินค้าของแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศมาวางขาย เพื่อความสะดวกของ
ผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่จ าเป็นต้องไปแต่ละท้องถิ่น นอกจากเป็นผลดีกับผู้บริโภคแล้วยังส่งผลดีในการ
จ าหน่ายสินค้าของแต่ละชุมชน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แต่ละชุมชม และเป็นอีกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ต้นทุนต่ า
อีกด้วย มีการน ากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการมาช่วยในการสนับสนุนการขายให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค
ได้ดีขึ้น และประกอบกับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาร่วมด้วย ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บ ริโภคได้ง่ายและสร้างความ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ผลิตโภคอีกด้วย (ธีรภัทร์ ศุจิจันทรรัตน์ , 2555) ส่งผลให้
ผู้ประกอบการจ านวนมากเริ่มให้ความส าคัญกับการขายสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้ความสนใจในการสร้าง
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นช่องทางในการโฆษณาและจ าหน่ายสินค้า นอกจากนี้ความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก็ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า (ศิรินทิพย์ เหลืองสุดใจชื้น , 
2560) ซึ่งในการศึกษาทบทวนยังไม่พบว่ามีการศึกษายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์         
(E-marketplace) ของตลาดสินค้าโอทอป (OTOP)  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจถึงอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้าโอทอป 
(OTOP) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลาดกลางการขายสินค้าโอทอปและการพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารกับผู้บริโภคของภาครัฐและองค์กรเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจการขายสินค้าในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท าให้เพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับ
ตลาดต่างประเทศได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาการท าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication: IMC) 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (Website Credibility) และความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์            
(E-marketplace) ของสินค้า OTOP 

2. ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication: 
IMC) และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (Website Credibility) ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้า OTOP 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในด้านการ
โฆษณา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้า OTOP 
 2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้า OTOP 
 3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในด้านการส่งเสริม
การขาย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้า OTOP 
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 4. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในด้านการตลาด
ทางตรง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้า OTOP 
 5. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) ในด้านกิจกรรม
การตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้า OTOP 

6. ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (Website Credibility) ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) ของสินค้า OTOP 
ขอบเขตของงานวิจัย 
  งานวิจัยฉบับนี้ท าการศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโอทอปผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจต่อตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ท าการวิจัย และเก็บข้อมูลในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 2 เดือน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรต้น 

2. ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ 

ตัวแปรตาม 
ความไว้วางใจในตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

1. การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 

1.1 การโฆษณา 

1.2 การประชาสัมพันธ์ 

1.3 การส่งเสรมิการขาย 

1.4 การตลาดทางตรง 

1.5 กิจกรรมทางการตลาด 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย เพื่อน าผลการสัมภาษณ์มา
ช่วยในการสนับสนุนผลการวิจัย และผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่
ซื้อสินค้าโอทอปผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการ
ซื้อสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) และท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์และการแสดงผลวิจัยเป็นร้อยละ ท าการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโอทอปผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ไม่สามารถทราบจ านวนประชากรได้ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการได้ข้อมูลเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ใช้ที่ซื้อสินค้าโอทอปผ่านทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานในการท าวิจัยครั้งนี้ค านวณโดยใช้สูตรการค านวณของคอ
แครน ได้จ านวนทั้งสิ้น 385 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากบุคคลที่ใช้ที่ซื้อสินค้าโอ
ทอปผ่านทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารที่เก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป 

2. สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบบสอบถาม 1 ชุดแบ่งออกเป็น 
6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุง

แบบสอบถามจากงานวิจัยของ กรรณิกา ต่อเจริญ (2555) 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามจาก

งานวิจัยของ น.ส.ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบสอบถามจากงานวิจัยของ 

น.ส. ศิรินทิพย์ เหลืองสุดใจชื้น (2559) 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ส่วนที่ 6 การสัมภาษณ์ผู้ที่ท าเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ซื้อสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คนขึ้นไป ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) หรือค่าดัชนี IOC รายละเอียดค่าดัชนี IOC มีดังนี้ คือ หากผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าข้อค าถาม
มีความเหมาะสม คะแนนเท่ากับ 1 แต่หากผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าข้อค าถามมีความไม่เหมาะสม คะแนนเท่ากับ -1 
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หากผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมของข้อค าถาม คะแนนเท่ากับ 0 ส าหรับการพิจารณาว่าข้อ
ค าถามนั้นมีความเที่ยงตรงหรือไม่ จะพิจารณาจากค่าดัชนี IOC ที่มีค่ามากกว่า 0.05 ขึ้นไป (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 

2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่แก้ไขเรียบร้อยและปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้ว น ามา
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาช (Cronbach) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.83 
 
วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใช้การเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มของผู้ที่ซื้อสินค้าโอทอป ผ่าน
ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสัมภาษณ์จ านวน 3 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1. ขอเอกสารการขอเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยศิลปากรส่งให้หน่วยงานส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่น เพื่อขอ
ข้อมูลกลุ่มผู้ซื้อสินค้าโอทอปและขอเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลและแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างมี 2 แบบ 
  2.1 แจกแบบสอบถามและขอรับคืนด้วยตัวเอง 
  2.2 แจกแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์ 
 3. เก็บข้อมูลการโดยการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่นและผู้ซื้อสินค้าโอทอ
ปผ่านทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 3 คน 
 เมื่อได้รับข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว จะท าการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน ามา
วิเคราะห์ผลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังการเก็บข้อมูลแล้ว จะน ามาประมวลผลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
 4. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบ สมมติฐาน 
 
ผล / สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อ
ความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการแจกแบบสอบถามแบบเฉพาะกลุ่ม โดย
แจกแบบสอบถามทั้งหมด 385 ชุด แต่ได้ตอบรับกลับมาทั้งหมด 324 ชุด ได้ผลดังนี้ 

1. ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต์กับความไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การทดสอบความสัมพันธ์มาก
น้อยเพียงใดโดยใช้สหสัมพันธ์อย่างง่าย เพียร์สัน (Pearson Correlation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในแต่
ละด้าน ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์และความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 7 ตัว มึค่า
เท่ากับ 0.283 ถึง 0.457 ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ถึง 0.9 แสดงว่าตัวแปรในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันไม่
สูงจนเกินไป จึงสามารถท าการวิเคราห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนต่อไปได้ 

2. การวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อ
ความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป โดยใช้การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) วิธีแบบ Enter 

 
 
 
 
 
 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ความไว้วางใจ (1) 1 
 

  
   

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การในด้านการโฆษณา (2) 

0.402** 1      

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การในด้านการประชาสัมพันธ์ (3) 

0.457** 0.369** 1     

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การในด้านการส่งเสริมการขาย (4) 

0.433** 0.494** 0.466** 1    

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การในด้านการตลาดทางตรง (5) 

0.261** 0.342** 0.400** 0.358** 1   

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การในด้านกิจกรรมทางการตลาด (6) 

0.274** 0.362** 0.283** 0.252** 0.322** 1  

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (7) 0.445** 0.320** 0.419** 0.257** 0.295** 0.311** 1 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป 

 
 R = 0.596 R2 = 0.355 Adjusted R2 = 0.343  
 S.E. = 0.42987 F = 29.117 

จากตารางการทดสอบเงื่อนไขของ Multiple Regression Analysis พบว่าอิทธิพลของการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอปไม่เกิดปัญหา Multicollinearity เนื่องจากค่า Tolerance มีค่ามากกว่า 0.1 ทุกตัวแปร 
และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปร (Hair J.F., 2006) 

การโฆษณามีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ พบว่า ด้านการโฆษณา                 
( β = 0.138 Sig = 0.013) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 
 การประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การประชาสัมพันธ์     
( β = 0.201 Sig = 0.000) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 
 การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การส่งเสริมการขาย 
( β = 0.203 Sig = 0.000) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 
 การตลาดทางตรงมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การตลาดทางตรง        
( β = 0.028 Sig = 0.597) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไม่มีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 4 

ตัวแปร 

ความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

Collinearity 
Statistics 

B S.E β Tolerance VIF 
ค่าคงที่ (Constant) 0.681 0.273  2.500 0.013   
การโฆษณา 0.165 0.066 0.138 2.489 0.013 0.664 1.506 
การประชาสัมพันธ์ 0.162 0.045 0.201 3.591 0.000 0.647 1.546 
การส่งเสริมการขาย 0.206 0.057 0.203 3.634 0.000 0.650 1.539 
การตลาดทางตรง 0.310 0.060 0.028 0.529 0.597 0.750 1.334 
กิจกรรมทางการตลาด 0.051 0.058 0.045 0.880 0.379 0.794 1.259 
ความน่าเชื่อถือของ
เว็บไซต ์

0.233 0.046 0.258 5.003 0.000 0.763 1.311 
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 กิจกรรมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กิจกรรมทาง
การตลาด ( β = 0.045 Sig = 0.379) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 5 
 ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( β = 0.258 Sig 
= 0.000) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป สามารถอธิบายผลการศึกษาตามแนวคิด
ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผลจากการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการโฆษณามีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้าน
การโฆษณา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีค่า β= 0.138 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.013 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผล
การศึกษา การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการโฆษณาอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า หากท าการ
สื่อสารทางการตลาดในด้านการโฆษณาที่ดีแล้วจะส่งผลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมาก
ขึ้น การที่จะท าให้ผู้บริโภคได้รู้จักช่องทางการจ าหน่ายสินค้าแล้วนั้น จะต้องอาศัยการโฆษณาเป็นส่วนประกอบ โดย
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การโฆษณาทางทีวี การตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เป็นต้น ช่องทางเหล่านี้จะช่วย
ท าให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการได้ และช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการ
โฆษณาต้องมีความถูกต้อง มีสีสันที่ช่วยดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้านั้นๆ อยากที่จะเข้าใจบริการ และหากมี
การใช้บริการบ่อยๆและมีการโฆษณาให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคแล้วนั้นก็จะช่วยท าให้เกิดความไว้วางใจในการเข้าใช้
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า 
การโฆษณาทางเว็บไซต์ที่น่าสนใจช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้และท าให้เกิดความไว้ใจในการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 

สมมติฐานที่ 2 ผลจากการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพล
ต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ในด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่า β = 0.201 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.000 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยผลการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การ
ประชาสัมพันธ์มีส่วนช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ การจัดส่งข่าวสารแจกต่างๆ หรือการแถลงข่าวต่างๆ จะเห็นได้ว่าการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และช่วยสร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Etzel, Walker and Stanton. (2007:677) ได้ระบุว่า 
การประชาสัมพันธ์โดยการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร หรือนโยบายองค์การผ่านสื่อโดยไม่ต้องเสีย
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ค่าใช้จ่ายเงินให้กับองค์การที่อุปถัมภ์รายการ หรือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ในจิตใจของชุมชน โดย
สนับสนุนการให้ข่าวถือว่าเป็นการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ เป็นความพยายามในการ
ติดต่อสื่อสารให้เกิดความไว้วางใจของผู้บริโภค 

สมมติฐานที่ 3 ผลจากการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพล
ต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ในด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่า β= 0.203 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.000 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ผลการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการส่งเสริมการขายอยู่ ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
กิจกรรมการส่งเสริมการขายเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้า เพื่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้า โดย
มีการร่วมมือกันระหว่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ว่ามีการจัดการลด แลก แจก แถม ท าให้เกิดความ
สนใจในสินค้า และเมื่อผู้บริโภคได้ทดลองใช้สินค้าแล้วก็จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผลที่ได้รับต่อมาคือช่องทาง
ในการขายก็ท าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากข้ึน และท าให้เกิดความไว้วางใจในการซื้อสินค้าและเกิดการติดตามกิจกรรมส่งเสริม
การขายที่จะมีออกมาใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรภัทร์ ศุจิจันทรรัตน์ (2555) ท าการศึกษาเรื่อง การ
เปิดรับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ความไว้วางใจ และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาตราสินค้าแอปเปิ้ล ได้ระบุว่า การส่งเสริมการขายจะเป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคท าให้เกิด
ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ผู้บริโภคจะให้ความสนใจในการลดราคาสินค้าที่ขายเป็นพิเศษ ท าให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในการซื้อสินค้ามากข้ึน 

สมมติฐานที่ 4 ผลจากการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านการตลาดทางตรง มีอิทธิพล
ต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ในด้านการตลาดทางตรง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป        
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ผลการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ในด้านการตลาดทางตรงอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การตลาดทางตรงไม่ได้ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจทางการ
ตลาดมากนัก อาจจะเป็นผลเนื่องมาจาก ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า โอทอปผ่านทางช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ชอบที่จะให้มีการส่งอีเมลหรือการติดต่อทางตรงในการขายสินค้า ท าให้ไม่ชอบการซื้อสินค้าไปด้วย และการโทรศัพท์
มาขายสินค้าก็อาจจะรบกวนเวลาในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ซื้อสินค้า อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่สะดวกในการซื้อ
สินค้าหรือการสื่อสารท าให้เกิดความร าคาญและส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่กล่าวว่า การโทรศัพท์เพื่อขายสินค้าเป็นการรบกวนเวลา และท าให้เกิดความร าคาญ และส่งผลให้ไม่ อยากเข้าไปซื้อ
สินค้าทางเว็บไซต์นั้น สอดคล้องกับ ธนินนุช เงารังษี (2558) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับ
การตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตลาดทางตรง ส่งผลต่อการ
เกิดความใส่ใจในข้อมูลที่ได้รับ และส่งผลต่อความสนใจในข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น ยังไม่สามารถท าให้เกิดการตัดสินใจหรือ
ความไว้วางใจในการออกเดินทางท่องเที่ยว 

สมมติฐานที่ 5 ผลจากการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในด้านกิจกรรมทางการตลาด          
มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการในด้านการกิจกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
สินค้าโอทอป อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นไปได้ว่า กิจกรรมทางการตลาด
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ของเว็บไซต์ยังไม่มีความน่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เข้ามาท ากิจกรรมได้ อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดของเว็บไซต์น้อยท าให้ผู้บริโภคไม่เกิดการรับรู้เรื่องกิจกรรมและไม่เกิดการติดตามกิจกรรมที่จัด
ของเว็บไซต์ด้วย และด้วยสินค้าโอทอปเป็นสินค้าที่เฉพาะกลุ่มท าให้เกิดความสนใจของผู้บริโภคได้เฉพาะกลุ่มท าให้การ
จัดกิจกรรมทางการตลาดไม่ท าให้เกิดความน่าสนใจและท าให้ไม่เกิดความไว้วางใจในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ท าให้ไม่เกิดการซื้อสินค้าของผู้บริโภคตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรในด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดไม่สามารถ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆและลูกค้าบางรายอาจจะรู้สึกผิดหวังในการจัดกิจกรรมของทางเว็บไซต์ส่งผลให้
ลูกค้าไม่เกิดความไว้วางใจที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเว็บไซต์ลดลง 

สมมติฐานที่ 6 ผลการศึกษาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจต่อตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป พบว่าความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจในตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลการศึกษาการความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เม่ือผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จะส่งผลให้
เกิดความไว้วางใจในเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นด้วย อาจเป็นเพราะผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตามความต้องการ
ของผู้บริโภคแล้วจะส่งผลให้ผู้บริโภคมั่นใจในการตัดสินใจที่จะซื้อ ท าให้เกิดความเชื่อถือต่อเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิรินทิพย์ เหลืองสุดใจชื้น (2558) ที่ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อระดับความส าคัญในปัจจัยทางการตลาดของสินค้าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในเว็บไซต์เกิดจาก เว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการน าเสนอรูปภาพ 
ข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน มีการแนะน าสินค้าการใช้งานที่ครบถ้วน มีการแนะน าการใช้งานในตัวสินค้า เพื่อสร้ างความไว้
เนื้อเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและเกิดความไว้วางใจที่จะเข้าใจเว็บไซต์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มีต่อความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

1. งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่มี
ต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป โดยเน้นไปที่กลุ่มของผู้ที่ซื้อสินค้าโอ
ทอป ท าให้ข้อมูลเป็นเฉพาะของคนที่ซื้อสินค้าโอทอปเท่านั้นดังนั้นในอนาคตหากมีผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมอาจจะเก็บ
ข้อมูลในสินค้าที่หลากหลายมากข้ึน อาจท าให้ได้ข้อสรุปที่แตกต่างจากการวิจัยนี้ 

2. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในด้านประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคแต่
ละคนมีประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน การเข้าถึงสื่อทางการตลาดที่แตกต่างกันไป และทัศนคติ
ของการซื้อสินค้าออนไลน์ของช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจสินค้ามากน้อยเพียงใด เพื่อพัฒนาปรับปรุง
องค์ประกอบของเว็บไซต์เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกช่วงอายุ และท าให้สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับ
ผู้ประกอบการได้มากยื่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 38 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค เท่ากับ 0.876 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test เปรียบเทียบความแตกต่าง
ด้วย t-test และ F-test  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 6–10 ปี ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.93) และการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการร่วมมือประสานงาน(=4.08)รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล (=4.01) ด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณ (=3.99) ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน (=3.95) ด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร
(=3.87) ด้านการวางแผน (=3.81) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านการอ านวยการ (=3.79) ผล
การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
Abstract 

This research purpose is to study the participation of staff in the administration of 
Phitsanulok Teacher Saving Cooperative limited and compare personal factors that affect 
the different levels of staff participation in administration. The population of this research 
are 38 people. This is a quantitative research and use questionnaires to collect data. The 
Cronbach’s Coefficient Alpha is 0.876. Descriptive statistics, t-test and One-Way ANOVA 
are used to find the results. 
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The research found that most respondents are male, age between 31-40 years, 
bachelor's degree with the experience of 6-10 years. The overall staff participation in 
administration of Phitsanulok Teacher Saving Cooperative limited is at high level (=3.93). 
The descending order by different factors are coordinating (=4.08), staffing (=4.01), 
budgeting (=3.99), reporting (=3.95), organizing (=3.87) and planning (=3.81), 
respectively. When comparing the participation on different personal factors, we found that 
all of them are not statistically different. 
 
Keywords : Participation, Administration, Saving Cooperative. 
 
บทน า 

การมีส่วนร่วมของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องในองค์กรของการปฏิบัติงานใดๆจะปรากฏบุคคลในระดับต่าง ๆ 
ปฏิบัติงานเพื่อการนั้น ๆ โดยสังเขป อาทิ ผู้น าองค์กร (ผู้บริหารระดับสูง) ได้แก่ หัวหน้าส านักงาน , ผู้จัดการหรือ
ประธานกรรมการ บริษัทฯลฯ ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการบริหาร 
ผู้บริหารระดับต้น อาทิ หัวหน้างาน วิศวกรโครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ ธุรการ การเงิน วิศวกร 
สถาปนิก กลุ่มผู้ใช้แรงงานอื่น ๆ อาทิ ภารโรง คนงาน และประชาชนที่อาจเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะการปฏิบัติงาน
ขององค์กรโดยทั่วไปจะเป็นไปโดยการแบ่งแยกหน้าที่มีการงานแต่ละแผนก ฝ่าย/กอง หรือหน่วยงานตามค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่การงาน หรือแผนภูมิรูปแบบการจัดองค์กรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีแยกต่างกันทั้งราชการหรือ
เอกชน การปฏิบัติงานเชิงค าสั่งหรือแผนภูมิเหล่านั้นเป็นลักษณะของการสั่งการ จะเป็นทั้งรูปแบบประสานจาก
เบื้องบนลงล่าง หรือจากเบื้องล่างสู่บน หรือในระดับเดียวกันได้เสมอ องค์กรที่มีส่วนร่วมต่อกันของบุคคลหรือคนใน
องค์กรมีข้อโยงยึดถือความคิดเห็นในทิศทางของ ลักษณะของปัญหาหรือความต้องการที่จะแก้ไขหรือตัดสินใจ บน
พื้นฐานของบุคคลที่รับรู้ การเรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นความต้องการเพื่อแก้ไขหรือข้อมูลของปัญหามีที่มาและอยู่ในทิศทาง
ใด การน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเหตุและผลซึ่งเป็นการระดมจากความคิดบุคคล เอกสารหรือข้อเสนอหรือ
ข้อมูลต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินผลลัพธ์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรมีข้อจ ากัดหรือมีความเสี่ยงอย่างไร 
และการตัดสินใจของผู้บริหาร การหาทางเลือกในการตัดสินใจ เหตุผลของการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมดเป็น
สิ่งที่ต้องมาจากความคิดในบุคคลทุกระดับร่วมกันเสนอหรือให้ข้อมูลหรือวินิจฉัยเป็นมูลฐาน 

แนวทางการสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรใดๆนั้นมีรูปแบบอยู่หลาย
สถานะ สิ่งที่จะส่งผลต่อการเกิดบรรยากาศ เพื่อทุกคนและยังไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายที่ต้องการนั้น มีความ
จ าเป็นในทิศทางของการสร้างและสนับสนุน คือ 

1. การพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการที่บุคคลในฐานะต่างๆต้องก่อความรู้ สึกและสร้างแรง
กระตุ้นต่อบุคคลอื่นๆให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่งความที่บุคคลมีความมั่นใจว่าเหตุและผลทาง
ความคิดจะได้รับการสนับสนุน  

2. การริเริ่มลักษณะแห่งพฤติกรรมบุคคล เป็นข้อคิดแห่งการสร้างรูปลักษณ์ของการแสดงออกของบุคคล 
ลดและขจัดปมความคิดแย้งหรือความขลาดกลัวจากพฤติกรรมบุคคลให้ลดน้อย สร้างความกล้าต่อการแสดงออก 

3. การเปิดโอกาสเพื่อการแลกเปลี่ยน ย่อมเป็นผลดีต่อกลุ่มและบุคคลได้ในระดับกระท า เพราะโอกาส
เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆหรือประสบการณ์มักถูกปิดกั้นด้วยค าสั่งหรือความคิดเบื้องบน การเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนย่อมส่งผลต่อเหตุและผลในการพัฒนาความคิดต่าง ๆ ได้ 

4. การสนับสนุนแนวความคิดที่สามารถเป็นแบบอย่าง ซึ่งการสนับสนุนแนวคิดเหล่านั้นสามารถ
ด าเนินการในทิศทางของงบประมาณหรืออ่ืนใดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลแห่งการสร้างสถานะบุคคลให้ไว้วางใจองค์กรให้
ความร่วมมือต่อองค์กรได้มาก 
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5. สถานการณ์เพื่อการบริหารหรือจัดการ ผู้บริหารต้องค านึงถึงสถานการณ์ในการจัดการงานด้วยเสมอ 
เพื่อผลสูงสุด การเลือกแบบการบริหารใด ๆ ย่อมส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได้ ปัจจุบันการบริหารส่วนใหญ่มุ่งแบบการ
มีส่วนร่วมเพราะเป็นการเปิดโอกาสแห่งบรรยากาศการริเร่ิมสร้างสรรค์ 

6. การมองหาความคิดเฉพาะในส่วนที่ดี เป็นมุมมองของการบริหารที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ว่าเมื่อบุคคลใด
เสนอแนวคิดเพื่องานแล้ว ควรได้เห็นความเหมาะสมและทิศทางการเสนอของบุคคลอื่นๆด้วยดี มิใช่มุ่งแนวทางเพื่อ
ความขัดแย้งหรือสร้างฐานการไม่ยอมรับให้เกิดขึ้น 

7. จูงใจให้เกิดการสร้างกระบวนการความคิดให้เกิดในทุกกลุ่มงาน การสร้างแรงจูงใจย่อมเป็นผลต่อ
บุคคลที่ก้าวมาสู่การต้องการมีส่วนร่วมเสมอ หากผลตอบแทนเหล่านี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อตน ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับ
ปฏิกิริยาของบุคคลโดยรวมขององค์กรด้วยว่าจะท าให้ได้เพียงใด 

สหกรณ์มีบทบาทส าคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการปกครอง และในแง่
ของสมาชิกรายบุคคลและส าหรับประชาชนส่วนรวมกล่าวคือ มีความส าคัญต่อสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
สหกรณ์เป็นขุมทรัพย์ทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิกท าให้ที่ขัดสนยากจน จะหลุดพ้นจากสภาพหนี้ได้ คือ เศรษฐกิจ
ของสมาชิกที่ฝืดเคืองมาก่อนมีโอกาสกลับกลายเป็นสภาพเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตก้าวหน้าได้อีกทั้งมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจส่วนรวมซึ่งระบบสหกรณ์จะมุ่งส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละคนให้เจริญเติบโตขึ้น 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลกจ ากัด เพราะการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่จะท าให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกัน
แก้ปัญหาเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานด้วยแล้ว จะลดการต่อต้านเกี่ยวกับแนวคิดและการ
ด าเนินงานรวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและความเครียดจากการท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์กร รู้สึกพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้นและเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
ผูกพันกับองค์กร โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการบริหาร ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการ
จัดส่วนราชการ/องค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอ านวยการ ด้านการร่วมมือประสานงาน ด้านการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและ
ท าให้เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความร่วมมือกันแล้วก็จะท าให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด
และสมาชิกของสหกรณ์ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง แก้ไขปัญหาและเป็ น
แนวทางในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 

จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับการวิจัยที่เรื่อง การ
มีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ได้น ามาพิจารณาและเสนอกรอบ
แนวคิด โดยใช้ “POSDCORB Model” ของ Gulick Luther and Urwick Lyndall (1973) ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจความคิดเห็น  (Survey Research) ประกอบด้วย 

ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ได้แก่ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย รอง
ผู้จัดการและผู้จัดการ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ านวนทั้งสิ้น 38 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิด POSDCORB Model ของ Gulick Luther and Urwick Lyndall (1973) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 4 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 7 
ด้าน ตามแนวคิด POSDCORB Model” ของ Gulick Luther and Urwick Lyndall (1973) คือ ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอ านวยการ ด้านการร่วมมือประสานงาน ด้าน
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 31 ข้อ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ 
Likert’s Scale เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

5 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารมากที่สดุ เท่ากับ 5 คะแนน 
4 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
3 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน 
2 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารน้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
1 หมายความว่า มีส่วนร่วมในการบริหารน้อยที่สดุ เท่ากับ 1 คะแนน 
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สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมาย
ระดับค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.50–5.00 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารน้อยที่สุด 
เปรียบเทียบความแตกตา่งด้วย t-test และ F-test เมื่อพบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นราย

คู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยก าหนดค่าระดบันยัส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อความ

ในส่วนข้อเสนอแนะและคิดคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด 

ผู้วิจัยได้ น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน หาค่าความ
เที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha Method) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.876  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2561 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีผลสรุปดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประชากร จ านวน 38 คน ถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 3–40 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 มีส่วนน้อยที่อายุ 51 ปีขึ้นไปน้อยที่สุด มีจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.90 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79 มีส่วนน้อยที่จบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานระหว่าง 6–10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 มีส่วนน้อยที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้น
ไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 

ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับจาก ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการร่วมมือประสานงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมาคือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 และด้านการอ านวยการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ โดยสามารถสรุปผลแต่ละด้าน ได้ดังนี้  

1.1 ด้านการวางแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาและ
จัดล าดับความส าคัญของแผนพัฒนาสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้เข้า
ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาระบุปัญหาและความต้องการของแต่ละสมาชิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

 
 
 

185



1.2 ด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/
กรรมการตรวจรับงานจ้างของสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้ให้ข้อมูล
ความต้องการของงานเจ้าหน้าที่แก่งานเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้ช่วยส่งเสริมความสามัคคีเพื่อ
ลดปัญหาความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่และท่านได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการบริหารเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้ร่วมส่งเสริม
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

1.4 ด้านการอ านวยการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณา ราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านทราบเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของ
เจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือท่านได้ร่วมทักท้วงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 

1.5 ด้านการร่วมมือประสานงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้ร่วมรับผิดชอบกิจกรรมภายใน
สหกรณ์กับหน่วยงานอื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ต่างๆภายในสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 

1.6 ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับทราบการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการบริหารงานเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 

1.7 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับทราบประกาศใช้ประมาณ
ประจ าปีของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้ติดตามและควบคุมตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีตามแผนการใช้จ่ายแต่ละโครงการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามแนวคิดการบริหารองค์กร แบบ POSDCORB Model 7 ด้าน คือ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอ านวยการ ด้านการร่วมมือ
ประสานงาน ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน และด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (เพศ Sig.=0.557, อายุ Sig.=0.268, ระดับการศึกษา Sig.= 0.604 และประสบการณ์การ
ท างาน Sig.=0.310) 
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อภิปรายผล 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทัศนี ค าสมร (2554 : 74) ได้
ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านอยู่
ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการวางแผน รองลงมา คือ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการอ านวยการ ด้านการร่วมมือประสานงาน ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ และด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร และการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 7 ด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการร่วมมือประสานงาน รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร ด้าน
การวางแผน ด้านการอ านวยการ ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าระดับการมีส่วนร่ วมในการบริหารของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมา ศรีคา (2554 : 61) ได้ทางการศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลต าบลพนมสารคามที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาล 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมรายด้าน พบว่า ด้านการอ านวยการ 
อยู่ในอันดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์การ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน ด้านงบประมาณ 
ด้านการจัดการก าลังคนและอันดับสุดท้าย คือ ด้านการรายงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนระดับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการวางแผนและด้านการอ านวยการ อาจเป็นเพราะว่า ด้าน
การวางแผน ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมการส ารวจข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการในการจัดล าดับ
ขั้นตอนการท าแผนพัฒนาเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาระบุปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านให้
มากขึ้นและอย่างสม่ าเสมอ ด้านการอ านวยการ ยังไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการควบคุมตรวจสอบการบริหารงาน
เจ้าหน้าที่ อย่างเป็นขั้นตอนทุกระบบ และยังไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ 

2. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การด าเนินงานไม่ได้แบ่งตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมในองค์กรเป็นไปตามตามนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐที่ประกาศชัดเจนเป็น
ระเบียบให้หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐต้องอยู่ในกรอบในปฏิบัติร่วมกันและทิศทางเดียวกัน สามารถแสดงความ
คิดเห็น มีส่วนร่วมในด้านต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดในการด าเนินงานโดย
เฉพาะงานด้านโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นงานที่มีกระบวนงานที่ยึดถือหลักและระเบียบวิธีการในการท างานที่ดีและ
ถูกต้องในกิจการสาธารณะในทุกด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบทบาทหน้าที่ที่ข้อบังคับของกฎหมายตาม
ภารกิจของสหกรณ์ในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้บรรลุตามเป้าหมายวางไว้และเป็นที่พึ่งพอใจของ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา สอนแก้ว (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยบุคลากรที่มีเพศ อายุ 
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยอ้อไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิตย์รดี ใจอาษา (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีไม่
แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาพบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีระดับการมีส่วนร่วมด้าน
การอ านวยการอยู่ในระดับต่ าสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การได้ร่วมทักท้วงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารควรทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปแบบโปร่งใส ยุติธรรม เช่น 
การประเมินผลงานแบบ 360 องศา ผู้รับผลการประเมินสามารถทวงติงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลปฏิบัติงาน 

2. จากผลการศึกษาด้านการวางแผน พบว่าข้อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีระดับ
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาระบุปัญหาและความต้องการของแต่ละ
สมาชิก ดังนั้นผู้บริหารควรพิจารณา จัดให้เจ้าหน้าที่หมุนเวียนเข้าร่วมการประชุมทุกคน ตามความเหมาะสม 

3. จากผลการศึกษาด้านการจัดส่วนราชการ/องค์กร พบว่าข้อที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้ให้ข้อมูลความต้องการของงานเจ้าหน้าที่แก่งาน
เจ้าหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารควรมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
ทุกคน 

4. จากผลการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าข้อที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้บริหารควรมีการทบทวนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้และส่งเสริมให้พนักงานมีการ
ท างานที่มีการสนับสนุนงานกันในแต่ละหน่วยงาน และระหว่างพนักงานในแผนก 

5. จากผลการศึกษาด้านการร่วมมือประสานงาน พบว่าข้อที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง ๆภายในสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
ดังนั้นผู้บริหารควรพิจารณาความเหมาะสมและการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึงและเหมาะสม 

6. จากผลการศึกษาด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน พบว่าข้อที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบความโปร่งใสของการ
บริหารงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารควรมีการทบทวนกระบวนการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารงานต่าง ๆ 

7. จากผลการศึกษาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่าข้อที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การได้ติดตามและควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
ตามแผนการใช้จ่ายแต่ละโครงการของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นผู้บริหารควรมีการประกาศ ชี้แจ้ง การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ รายการบัญชีสามารถตรวจสอบได้ 

8. จากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน นั้นผู้บริหารควรน าไป
พิจารณา หรือท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้เหตุผลที่ชัดเจน เนื่องจากในองค์กรควรมีความหลากหลายในด้าน
ความคิดและการกระท า เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์และการพัฒนาองค์กร สร้างจุดแข็งที่หลากหลาย (วชิระ ชนะ
บุตร, 2553) 
 
 
 
 
 

188



เอกสารอ้างอิง 
เจษฎา สอนแก้ว. (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้อยอ้อ 

อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ . สาขาวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ . อุตรดิตถ์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 

ทัศนี ค าสมร. (2554). การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่  บ้านในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. . มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. . 

นิตย์รดี ใจอาษา. (2555). ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี ต่อกระบวนการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ , มหาวิทยาลัย
บูรพา. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. . 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวียาสาสน์. 
วชิระ ชนะบุตร. (1 มิถุนายน 2553). การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management). เรียกใช้เมื่อ 3 

เมษายน 2561 จาก GotoKnow: https://www.gotoknow.org/posts/441821&flash=0&fwr=0 
สุขุมา ศรีค า. (2554). ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลต าบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. 

สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ , มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 
Gulick, L. a. (1973). Paperson the Sclence of Administration. Columbia University: New York. 
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3 ed.). Newyork: Harper and row publication. 
 

189



ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 
 
ATTITUDES THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY BAG AT RONG 
KLUEA MARKET, SAGAEW PROVINCE. 
 
ผู้วิจัย   พสิรกัญฎา  สีเคน 

สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์   

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งมีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติประชาชนที่ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
สระแก้ว และ เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว            
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 400 คน 
โดยการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วย 
Regression ผลการศึกษาพบว่า 
  1. ทัศนคติประชาชนที่ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย
สามารถเรียงล าดับองค์ประกอบแต่ละด้านดังนี้ ล าดับแรกด้านความรู้สึกและอารมณ์ มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมาด้านความคิดและสติปัญญา มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 และด้านพฤติกรรม มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 
  2. ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว สามารถเรียงล าดับได้
ดังนี้ ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือมากที่สุด ร้อย
ละ 50.60 รองลงมาทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าใน
ตลาดโรงเกลือ ร้อยละ 27.70 และทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ร้อยละ 19.10  
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ, การตัดสินใจซื้อ, ตลาดโรงเกลือ 
 
Abstract 
 The study aims to study the attitudes of people go buy a bags in Rong Kluea market 
, Sagaew province. And To study the attitude that influences the decision to buy a bag in 
Rong Kluea market , Sagaew province. The sample study is people are buying bags in Rong 
Kluea market , Sagaew province 400 people By choosing the Convenience Sampling. The 
instrument used in this research was a questionnaire. The statistics used in this study were 
frequency, percentage, mean, standard deviation And test the hypothesis with Regression.  
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The study indicated that : 
  1. The attitudes of people go buy a bags in Rong Kluea market , Sagaew province 
Mostly in high level. Each element can be sorted as follows: First, feelings and emotions. 
The overall attitude was at a high level. The mean score was 3.85, followed by thought and 
intelligence. The overall attitude was at a high level. The average was 3.78 and the behavior 
The overall attitude was at a high level. The average was 3.44. 
  2. The attitude that influences the decision to buy a bag in Rong Kluea market , 
Sagaew province. Can be sorted as follows. Behavioral attitudes Influence of shoppers' 
decision to buy luggage in the salt market was highest at 50.60 percent. Influence of 
decision making on shopping in the salt mills market, 27.70%, and attitude on the factors of 
thinking and intelligence. Influence of purchasing decisions on luggage in the salt market 
was 19.10%. 
 
Keywords : Attitude, Buying Decision, Rong Kluea market. 
 
บทน า  
 กระเป๋าก็ถือว่าเป็นสินค้าแฟชั่นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงในชีวิตประจ าวันในเวลาที่ต้องออกจากบ้าน และ
ผู้หญิงย่อมมีกระเป๋าหลายใบเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีนิสัยรักสวยรักงาม ดังนั้นกระเป๋าจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ลักษณะนิสัยและรสนิยมของผู้ใช้ได้ดี ซึ่งกระเป๋ารูปแบบต่างๆมักจะถูกเลือกโดยดูจากสิ่งของที่ต้องใส่ , สถานที่ที่จะ
ไป และ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล ผู้หญิงหลายคนมักมีกระเป๋าใบโปรดที่ใช้ทุกวัน จะเปลี่ยนเมื่อมีโอกาสหรือ
ช่วงเวลาที่พิเศษ เช่น เวลาไปเที่ยว เวลาออกงาน หรือเวลาไปท างาน ส าหรับผู้หญิงที่ชื่นชอบการแต่งตัวก็จะมี
กระเป๋ามากกว่าผู้หญิงทั่วไป เพื่อที่จะเลือกใช้กระเป๋าให้เข้าคู่กับชุดที่สวมใส่ สถานที่ และอารมณ์ในแต่ละวัน 
(Vincent Factory, 2014) 
  โดยตลาดกระเป๋ามีผู้หญิงเป็นลูกค้าหลักในสัดส่วนถึง 61.6%ของมูลค่าตลาด และตั้งแต่ปี 2014 ผู้หญิง
เอเชียจ านวนมากจากอินเดียและจีนมีรายได้สูงขึ้น หลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้ยอดขายกระเป๋าหนังแบรนด์
เนมที่มีมูลค่าสูงเติบโตตามไปด้วยส่วนกระเป๋าถือของผู้ชายนั้นในปี 2020 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จากยอดขาย 9 ล้านชิ้นทั่วโลก ดังนั้นตลาดโรงเกลือถือซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายกระเป๋า และสินค้าอื่นๆ 
ทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสองจากนานาประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ท าให้สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสระแก้วปีละ
หลายพันล้านบาท  
 ด้วยที่มาและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพื่อท าให้ผู้ประกอบการกระเป๋าหันมาให้ความส าคัญกับผู้ซื้อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ที่สนใจในธุรกิจสินค้ากระเป๋า และเป็นแนวทางให้กับ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติประชาชนที่ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง “ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว” คร้ังนี้ 

        ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว” ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
  สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 
  สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 
  สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาด
โรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 
 
วิธีวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรง
เกลือ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้วซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรง
เกลือ จังหวัดสระแก้ว จึงใช้การค านวณตามสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยการเลือก
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เคร่ืองมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
   ส่วนที่ 2 ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 3 ด้าน 
ได้แก่ องค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญา องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ และ องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม 

ทัศนคติ 
1. องค์ประกอบด้านความคิดและ
สติปัญญา 
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ 
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

ที่มา : Henry (1995) 

การตัดสินใจซื้อ 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ที่มา: สายฝน ทองดี (2560) 
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  ส่วนที่ 3 การตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 3. การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ด้วยค่าสถิติ ดังนี้ 
    3.1 เชิงพรรณนา (descriptivestatistic) ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
   3.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferentialstatistic) ประกอบด้วย Regression เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนที่ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ 
จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีสถานภาพโสด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี
จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 มีรายได้ต่อ
เดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  
 จากการศึกษา ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว สามารถ
แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1. ทัศนคติ ด้านองค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า การเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ค านึงถึงความจ าเป็นก่อน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมา การเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ค านึงถึงการรับประกันสินค้า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และการเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ค านึงถึงราคามีความเหมาะสมไม่แพง
จนเกินไป สามารถจับต้องได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
 2. ทัศนคติ ด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า การเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ค านึงถึงความชอบในขนาดของกระเป๋า อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมา การเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ค านึงถึงความชอบในรูปทรง
ของกระเป๋าก่อน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และการเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ค านึงถึงความ
ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์ก่อน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
 3. ทัศนคติ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
แล้วพบว่า ชื่นชอบซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือเนื่องจากมีการลดราคาอยู่บ่อยๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
รองลงมา ชื่นชอบซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือเนื่องจากเป็นสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
และชื่นชอบซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือเนื่องจากซื้อ 1 แถม 1 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
 จากการศึกษา การตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านรับรู้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้วพบว่า กระเป๋าที่ตลาดโรงเกลือมีราคาที่เหมาะสมเกินคุณภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 รองลงมา กระเป๋าที่ตลาดโรงเกลือมีความเหมาะสมมากที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และ
กระเป๋าที่ตลาดโรงเกลือมีคุณภาพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 
 2. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านการค้นหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปทรงกระเป๋าที่ท่านต้องการซื้อในตลาดโรงเกลือ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 รองลงมา กระเป๋าในตลาดโรงเกลือก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด อยู่ในระดับมาก           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และมีการถามคนใกล้ตัวเกี่ยวกับคุณภาพกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
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 3. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านการประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า รูปทรง ความสวยงามของกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ก็ดีไซต์ออกมาได้สวย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมา มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และการเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ถือเป็นการซื้อที่คุ้มค่า คุ้มราคา อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
 4. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้วพบว่า ตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพราะประโยชน์ใช้สอยของกระเป๋า อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา ตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพราะสินค้ามี
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพกระเป๋า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรง
เกลือ จังหวัดสระแก้ว เพราะมีของแถม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 
 5. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า เจ้าของร้านมีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการซื้อสินค้าไป อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมา ร้านมีการรับประกันสินค้าให้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และ
หากสินค้าช ารุดเสียหาย ร้านรับเปลี่ยนคืนให้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
เมื่อทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋า
ในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญา มีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ซึ่งสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อกระเป๋าใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ได้ร้อยละ 19.10 
  สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ มีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ซึ่งสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อกระเป๋าใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว ได้ร้อยละ 27.70 
  สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรง
เกลือ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ทัศนคติด้านองค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อกระเป๋าใน
ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ซึ่งสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
สระแก้ว ได้ร้อยละ 50.60 
 
การอภิปรายผล 
  จากการศึกษา ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว สามารถ
แยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1. ทัศนคติ ด้านองค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีการ
เลือกซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ โดยมีการค านึงถึงความจ าเป็น ถึงการรับประกันสินค้า และราคาที่มีความ
เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป สามารถจับต้องได้ อัชฌา สุทันกิตระ (2554) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติ
ต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการซื้อสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมบนระบบอินเทอร์เน็ต พบว่า ความรู้สึกนึก
คิด ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งส่งต่อการพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงบวกหรือเชิงลบ
ของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งองค์ประกอบของทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญา (Cognitive 
Component) องค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavior Component) โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติ ประกอบด้วย ความต้องการและสิ่งจูงใจ จ านวนประเภท
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และความเชื่อถือได้ของข่าวสาร สภาพของการที่จะเลือกนึกเห็นภาพพจน์ของผู้บริโภค บุคลิกภาพที่ผู้บริโภคได้
พัฒนาขึ้นมาในตัวเอง และผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ ตนมีอยู่ นอกจากนี้ 
ทัศนคติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทัศนคติทางเชิงบวก ทัศนคติทางเชิงลบ และทัศนคติที่ไม่มีการแสดงออกทาง
ความคิดเห็นของบุคคลในเรื่องต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ คือ การเลือกจะกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่งในทางเลือกที่มีอยู่สองทางเลือกขึ้นไปและจะมีกระบวนการต่าง ๆ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ระบุปัญหา 
ระบุเกณฑ์ที่จะใช้ตัดสินใจ ก าหนดน้ าหนักให้กับเกณฑ์เหล่านั้น ก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก เลือก
ทางเลือก ด าเนินการตามทางเลือก และประเมินผลการตัดสินใจ โดยมีกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไว้
ทั้งหมด 5 ข้ันตอน ขั้นที่ 1 การรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem Recognition) ขั้นที่ 2 การค้นหาข่าวสาร/ข้อมูล 
(Information Search) ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ 
(Purchase Decision) ขั้นที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) ปัจจัยทางด้านสังคม (Social 
Factor) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) และปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) หนึ่ง ปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) จะจ าแนกได้อีกเป็น วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย และชั้นทางสังคม สอง 
ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factor) จ าแนกออกเป็น กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ครอบครัว (Family) 
บทบาทและสถานะ (Rolesand Statuses) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) จะจ าแนกออกเป็น อายุและขั้น
ของวัฏจักรชีวิต อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการด าเนินชีวิตและ บุคลิกภาพและแนวความคิด และปัจจัย
สุดท้ายปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) จ าแนกออกเป็น แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู้ 
(Perception) การเรียนรู้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญ์วรา ศิริผ่องและกาญณ์ระวี อนันตอัครกุล 
(2558) ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าถือสตรีแบรนด์เนมมือสอง ของ
ผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
กระเป๋าถือสตรีแบรนด์เนมมือสองด้านกลุ่มยี่ห้อ /ตราสินค้าที่ซื้อด้านมูลค่าที่ซื้อ และด้านจ านวนที่เคยซื้อ ส่วน
ปัจจัยด้านกิจกรรมที่ท ามีความสัมพันธ์กับด้านจ านวนที่เคยซื้อ 
 2. ทัศนคติ ด้านองค์ประกอบด้านความรู้สึกและอารมณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ พบว่า ประชาชนมีการเลือก
ซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ โดยค านึงถึงความชอบในขนาดของ ซึ่งมีความชอบในรูปทรงของกระเป๋า และความ
ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุลและณักษ์ กุลิสร (2557) ท าการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 -16 ปี สถานภาพโสด/ หย่าร้าง การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. อาชีพนักเรียน/ นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท โดย
ปัจจัยที่น ามาศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม รูปแบบการด าเนินชีวิต และจริยธรรม โดยผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภควัยรุ่นที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับต่ า และเป็นไปนิทศทาง
เดียวกัน ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลักและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและ
เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับ การ
ตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับต่ าและเป็นไปในทางทิศทาง
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เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา กองชัย (2557) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่า 
นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเป๋าเป้หรือสะพายหลัง ให้เหตุผลใน
การซื้อกระเป๋าเนื่องจากประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อกระเป๋ามากที่สุดคือตนเอง ซึ่ง
บิดามารดาเป็นผู้จ่ายเงินในการซื้อกระเป๋า มีความถี่ในการซื้อกระเป๋า 6 เดือนต่อ 1 ใบ ส่วนใหญ่ไม่เคยวางแผนการ
ซื้อล่วงหน้า ซื้อกระเป๋าในราคา 100-500 บาท โดยนิยมซื้อกระเป๋าจากห้างสรรพสินค้ามากที่สุด ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดตามล าดับ ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสะดวกในการถือ/สะพาย 
จัดเก็บ หรือเคลื่อนย้าย คุณภาพของกระเป๋า รูปทรงของกระเป๋า และประโยชน์ใช้สอยของกระเป๋า ด้านราคา คือ 
คือ ราคามีความเหมาะสม การมีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน และสินค้ามีราคาถูก ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย คือ ความ
สะอาดของร้าน การจัดร้านที่สวยงามดึงดูดใจ และเป็นร้านที่ซื้อประจ า และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การลด
ราคา การแสดงสินค้าตัวอย่าง ณ จุดขาย และการรับประกันสินค้า 
 3. ทัศนคติ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ พบว่า ประชาชนมีความชื่นชอบซื้อกระเป๋า
ในตลาดโรงเกลือเนื่องจากมีการลดราคาอยู่บ่อยๆ โดยสินค้ามีความคุ้มค่ากับราคา และมีโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภิภาสรร งามข าอัครณี (2559) ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
กระเป๋าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้ านช่องทางจัดจ าหน่าย
ปัจจัยด้านการเข้าถึง ปัจจัยด้านราคาและความสะดวก และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในส่วนปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน พบว่า การเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางเพื่อ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่แตกต่างกันในกลุ่มคนที่มีอายุแตกต่างกัน ในขณะที่ผู้ที่มีอาชีพและรายได้ที่แตกต่าง
กัน จะมีการเลือกซื้อกระเป๋าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวจะมีการเลือกซื้อที่แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ และผู้ที่มีรายได้ 40,001-50,000 บาท จะมีการเลือกซื้อกระเป๋า
เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลี พุทโสม และด ารง สัต
ยวากย์สกุล (2558) ท าการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมการซื้อสินค้าปลอมของประชาชน6 
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
พบว่า ประช าชน 6 ชุมชนที่มีอายุ รายได้ส่วนบุคคล และชุมชนที่อาศัยที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าปลอมไม่แตกต่างกันส่วนประชาชน 6 ชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าปลอมด้านทัศนคติค่านิยมและความตั้งใจซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากการศึกษา การตัดสินใจซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านรับรู้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า กระเป๋าที่ตลาดโรงเกลือมีราคา
ที่เหมาะสมเกินคุณภาพมากที่สุดต่อการซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล โสระเวช (2557) ท าการศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยค่านิยมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม
ของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบ
รนด์เนมของผู้หญิงวัยท างาน ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมผู้บริโภคมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา กองชัย (2557) ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่า นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนใหญ่นิยมซื้อ
กระเป๋าเป้หรือสะพายหลัง ให้เหตุผลในการซื้อกระเป๋าเนื่องจากประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด  
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 2. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านการค้นหาข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีการสืบค้น
ข้อมูลเก่ียวกับรูปทรงกระเป๋าที่ต้องการซื้อในตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีคุณภาพที่ไม่ได้แย่อย่างที่คิด และมีการถามคนใกล้
ตัวเกี่ยวกับคุณภาพกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา กองชัย (2557 ) ท าการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋า ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความสะดวกในการถือ/สะพาย จัดเก็บ 
หรือเคลื่อนย้าย คุณภาพของกระเป๋า รูปทรงของกระเป๋า และประโยชน์ใช้สอยของกระเป๋า อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ตันติมา มะลิทิพย์ (2554) ท าการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเสื้อผ้ามือสองในอ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบว่า บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองมากที่สุด คือ ตัวเอง  
 3. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านการประเมินผลทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับ พบว่า ประชาชนมีการ
ตัดสินใจซื้อจากรูปทรง ความสวยงามของกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีดีไซต์ออกมาได้สวย ซึ่งมีการเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพของกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ และการเลือก ถือเป็นการซื้อที่คุ้มค่ากับราคา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไอยวริญช์ เกตุแก้วทอง (2554) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ 
(Purchase intention) สินค้าที่บรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05) 
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ในการตัดสินใจซื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญใน
การตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ใน
ระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล โสระเวช (2557) ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยค่านิยมและ
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้หญิงวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมในการซื้อ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมบินไปซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมที่ต่างประเทศเอง หรือไม่ก็ซื้อตามห้างสรรพสินค้าชั้นน า ซึ่งมีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 คร้ัง/ปี 
ช่วงเวลาที่นิยมซื้อคือต้นปี เนื่องจากได้รับโบนัสตอนปลายปี จึงท าให้อยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อเป็ นรางวัล
ตอบแทนให้กับตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 20,001 -40,000บาท มีแหล่งข้อมูลข่าวสารจาก
อินเทอร์เน็ต และส่วนใหญ่จะไปซื้อของคนเดียว ส่วนผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจจะเป็นตนเอง ช าระเงินด้วยบัตร
เครดิต ในการจัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้มาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้น  
 4. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพราะประโยชน์ใช้สอยของกระเป๋า โดยมีราคาเหมาะสม และมีของแถม
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุลและณักษ์ กุลิสร (2557) ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
สังคม รูปแบบการด าเนินชีวิต และจริยธรรม โดยผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ผู้บริโภควัยรุ่นที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจ
ซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยที่ตัดสินใจซื้อกระเป๋า
เลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร คือมีรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ตรงกับความคาดหวัง รูปแบบการ
ด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา กองชัย (2557) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าของนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
พบว่า นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเป๋าเป้หรือสะพายหลัง ให้
เหตุผลในการซื้อกระเป๋าเนื่องจากประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อกระเป๋ามากที่สุดคือ
ตนเอง ซึ่งบิดามารดาเป็นผู้จ่ายเงินในการซื้อกระเป๋า มีความถี่ในการซื้อกระเป๋า 6 เดือนต่อ 1 ใบ ส่วนใหญ่ไม่เคย
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วางแผนการซื้อล่วงหน้า ซื้อกระเป๋าในราคา 100-500 บาท โดยนิยมซื้อกระเป๋าจากห้างสรรพสินค้ามากที่สุด ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
 5. การตัดสินใจซื้อกระเป๋า ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า เจ้าของร้านมีการ
สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการซื้อสินค้า โดยมีการรับประกันสินค้า และหากสินค้าช ารุดเสียหาย ร้านรับ
เปลี่ยนคืนให้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตันติมา มะลิทิพย์ (2554) ท าการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มี
ต่อเสื้อผ้ามือสองในอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบว่า บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองที่
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อเสื้อผ้ามือสองในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคที่มีต่อเสื้อผ้ามือสอง ปัญหาที่พบ คือ 
เสื้อผ้ามือสองไม่สะอาด และมีราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ ไม่แยกสินค้าที่มีต าหนิและวางสินค้าไม่สะดวกในการ
ซื้อ ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ ควรน าเสื้อผ้ามือสองที่ซื้อไปต้มและแช่น้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนใช้ และควรใส่หน้ากาก
อนามัยในการเลือกซื้อ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุลและณักษ์ กุลิสร (2557) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภควัยรุ่นที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นอกจากนี้ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ อ
กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับต่ า และเป็นไปนิทศทางเดียวกัน ปัจจัย
ด้านผลติภัณฑ์ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลักและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทาง
ทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครในระดับต่ าและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไป ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ ประชาชนที่ ไปซื้อกระเป๋าในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ซื้อที่
เพิ่มข้ึน และสามารถน าผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาถึงความต้องการของผู้ซื้อต่อไปได้ 
 2. จากการศึกษา ทัศนคติ ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ทัศนคติ อิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อกระเป๋า
ในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ทุกด้าน ดังนั้น ควรน าไปใช้เพื่อประกอบการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ
คุณภาพของกระเป๋าที่ดียิ่งขึ้น เพื่อท าให้กลุ่มลูกค้ามีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น น ามาซึ่งยอดขายและรายได้ที่เพิ่มข้ึน 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
Satisfaction of users of electricity pay over the counter Provincial Electricity Authority : 
Case Study Provincial Electricity Authority Ampher Lomsak, Phetchaboon Province. 
 
ผู้วิจัย   ภัทราภรณ์  พิทักษ์ 
   สาขาวิชาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วรินทร์ทิพย์  ก าลังแพทย์ 
   ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่า
กระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที t-test และ F-test (One-way ANOVA) หากพบว่า มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least significant 
difference test) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 ที่มีช่วง
อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว/ รับจ้าง/ ค้าขาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อศึกษาผลในแต่ละ
ด้านเรียงล าดับมากไปหาน้อย พบว่าล าดับแรกคือด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ 
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Abstract 
This research aims for study and compare satisfaction of users of electricity pay over 

the counter Provincial Electricity Authority : Case Study Provincial Electricity Authority 
Ampher Lomsak, Phetchabun Province. Population and sample in this research is that users 
pay for the electricity to the Provincial Electricity Authority in Ampher Lomsak, Phetchabun 
Province about 400 people. Tools used in this research is questionnaire about satisfaction of 
users of electricity pay over the counter Provincial Electricity Authority. Data were analyzed 
by frequency, percentage, average, standard deviation, t – test, F-test (One way Anova). If 
found there were statistically significant differences at the 0.05 level. The researcher will 
perform a pairwise difference test by the way LSD (Least significant difference test). 

The research found that respondents were 400 people, mostly female accounted for 
54.50 percent ,are aged 31-40 years accounted for 39.50 percent, have an undergraduate degree 
accounted for 54.00 percent, have a private company / private business / hire / trade most 
accounted for 50.50 percent and average monthly income 10,001-20,000 baht accounted for 
38.50 percent. 

The users were satisfied with the overall satisfaction of electricity payment. Satisfaction 
was at the highest level. When study results on each side, descending order found first order is 
the service is progressive secondary is the service is continuous, the service is equitably, the 
service is on time and the service is sufficiently. Satisfaction was at the highest level. 
 
Key Words : Satisfaction, Users 
 
บทน า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (Provincial Electricity Authority : PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 ณ วันที่ 28 
กันยายน 2503 โดยรับช่วงภารกิจต่อจากองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาด า เนินการอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่บริการด้วย
ความมุ่งมั่นให้บริการกระแสไฟฟ้า จัดหา จัดส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชน และภาคธุรกิจในส่วนภูมิภาคทุก
จังหวัดทั่วประเทศไทย 74 จังหวัด ยกเว้น นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พิจารณาเห็นว่า ไฟฟ้าเป็นกิจการสาธารณูปโภค ด าเนินการโดยมิได้มุ่งหวังก าไรเป็นหลัก แต่ค านึงถึงความผาสุกของ
ประชาชนเป็นประการส าคัญ ดังนั้นการก าหนดอัตรา ค่ากระแสไฟฟ้าจึงไม่สูงจนเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน อย่างไรก็
ตามการด าเนินกิจการก็ต้องให้มีผลก าไรเพียงพอในการเลี้ยงตัวเองได้ และสามารถน าไปลงทุนขยายกิจการให้กว้างขวาง
ไปยังผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ไฟฟ้าต่อไป ด้วยการด าเนินการโดยมิได้มุ่งหวังก าไรเป็นหลัก ท าให้มีการสนับสนุนส่งเสริมเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบกิจการ ให้สามารถผลิตไฟฟ้า เพื่อไว้ใช้เอง และสามารถที่จะจ าหน่ายให้แก่กิจการของไฟฟ้าได้ โดยการ
สนับสนุนจากรัฐบาล การก าหนดอัตราราคาค่ากระแสไฟฟ้าจะถูกก ากับควบคุมดูแลโดยส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นองค์กรชั้นน าที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้มีการแบ่งเขตการรับผิดชอบดูแล และให้บริการออกเป็น 4 ภาค คือ ส านักงานภาคเหนือ ส านักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานภาคกลาง และส านักงานภาคใต้ ซึ่งแต่ละภาคแบ่งเป็น 3 เขตย่อย รวมทั้งสิ้น 4 ภาค 12 
เขต โดยท าหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ 
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ท าให้ประเทศมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงในทุกๆ พื้นที่ที่ครอบคลุม และได้รับการดูแล อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็
ยังมุ่งหวังที่จะให้บริการพลังงานไฟฟ้าไปพร้อมกับ การพัฒนา และปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัย 
คล่องตัว และรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มนักลงทุน
ที่ต้องการ การขยายเติบโตของอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในส่วนภูมิภาค ท า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการ
น าเทคโนโลยีต่างๆ น าเข้ามาใช้ร่วมกับการด าเนินงาน ในการสร้างความมั่นใจ เช่น การขยายระบบศูนย์ควบคุม สั่งการ
จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ ทั่วประเทศ การปรับโครงสร้างองค์กรเป็นเชิงธุรกิจ แยกธุรกิจหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเครือข่ายระบบ
ไฟฟ้า ธุรกิจจ าหน่ายและบริการ รวมทั้งปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเป็นแบบครบวงจร การพัฒนา  การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นองค์กรชั้นน า เช่น น าระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ส าเร็จรูปมาใช้อย่างทั่วถึงในองค์กร จัดตั้ง
ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ Call Center รวมทั้ง น าระบบ Automatic Meter Reading มาใช้ เป็นต้น ซึ่งนั้นหมายถึง
ความมั่นคง มั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟ มาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อความความพึงพอใจของลูกค้า 
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้เป็นสากล 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเขต 3 
(ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 145 หมู่ 3 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลหนองไขว่ อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า การขยายระบบจ าหน่าย การติดตั้งมิเตอร์ แก้ปัญหา
เก่ียวกับกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และการรับช าระเงินค่าไฟฟ้า ให้แก่ประชาชนในเขตอ าเภอหล่มสัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตระหนักในความส าคัญของการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ควบคู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้เป็นสากล สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ และเป็นองค์กรชั้นน า ในภูมิภาคอาเซียนด้านธุรกิจให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ แต่ในปัจจุบันการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคถูกก าหนดด้วยงบประมาณ โดยก าหนดให้แต่ละ การไฟฟ้าเรียงล าดับจากเงินรายได้ หรือจ านวนผู้ใช้ไฟที่มี
อยู่แต่ละการไฟฟ้า ท าให้การบริหารงานจ าเป็นที่ต้องหาแนวทางที่จะลดต้นทุน การด าเนินการให้ต่ าที่สุด ซึ่งในส่วนนี้ได้
มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ที่เรียกว่า ระบบ SAP มาประยุกต์ใช้กับระบบงานการเงิน และบัญชี รวมถึงการจ้างงาน
ภายนอก (Out sourcing) ในการ จดบันทึกหน่วยใช้ไฟฟ้าพร้อมออกใบแจ้งหนี้ รวมถึงการจ้างตัวแทนเก็บค่า
กระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่ไกลชุมชน การจ้างงานภายนอก (Out sourcing) ท าให้ กฟภ. ลดต้นทุนในการด าเนินงานจ้าง
พนักงานเอง และโอนงานให้ Out sourcing เป็นผู้รับดูแล รับผิดชอบทุกรูปแบบ ทั้งนี้การจ้างจดหน่วยแจ้งหนี้ และเก็บ
ค่ากระแสไฟฟ้า ท าให้ระบบการเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าถึงหน้าบ้านผู้ใช้ไฟหายไป และผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องน าใบแจ้งหนี้ที่
ได้รับจาก Out sourcing น ามาช าระค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดบริการต่างๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ละพื้นที่  การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสักก็เป็นหนึ่งในจุดบริการการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถให้บริการช าระเงิน ค่าไฟฟ้า
แก่ผู้เขา้มาขอรับบริการ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนนี้ ท าให้บุคลากรและลูกค้าที่มาใช้บริการต้องแลกเปลี่ยนความต้องการซึ่ง
กันและกันเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในบางครั้งอาจมีความไม่พอใจของผู้ใช้บริการ ในเรื่องต่างๆ จนเกิดข้อ
ร้องเรียนมากที่สุดในจ านวนข้อร้องเรียนต่างๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับ และเป็นเรื่องหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ต้องแก้ปัญหา ผู้ศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการบริการ จึงเห็นควรศึกษาในโครงการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน
ระบบช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการให้บริการและการปรับปรุงระบบการรับช าระ
เงินขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 

กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์  การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
1. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการที่ตรงเวลา 

การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การท าวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากทฤษฎีเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ของ มิลเลทท์ (Millet). (1954, p. 397). และจากตัวอย่างงานวิจัย 
พบตัวแปรส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยกรอบของแนวความคิดมีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ ศึกษาการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ศึกษาการให้บริการที่ตรงเวลา ศึกษาการให้บริการอย่างเพียงพอ ศึกษาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ
ศึกษาการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2561 จ านวน 8,972 คน (http://172.25.1.23/ 
smartq/QueueReportEvaluate.aspx) กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดจากสูตรการค านวณของ Taro Yamane (1973, p. 
725 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540, หน้า 71) จ านวน 400 คน 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การท าวิจัยเร่ืองเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่านเคานเ์ตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : 
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามตัวแปลอิสระได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และตัวแปรตาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่า
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กระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561 
จ านวน 8,972 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีการค านวณของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระ
เงิน ค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติเชิงอนุมาน t-test และ (One-way ANOVA) 
หากพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
LSD (Least significant difference test) 
เกณฑ์การแปลผลในการวิจัยครั้งนี้น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย เลขคณิตโดยมีเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ 

สูตรการหาค่าอันตรภาคชั้น  = 
ค่าสงูสดุ ค่าต่ าสดุ

จ านวนช้ันที่ต้องการ
 

   = 
   

 
 

   = 0.75 
ดังนั้น จะได้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
  1.76 – 2.50 หมายถึง พอใจน้อย 
  2.51 – 3.25 หมายถึง พอใจมาก 
  3.26 – 4.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
54.50 มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.50 โดยส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด         
คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง/ค้าขาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.50 และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึง
พอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้าน
การให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นอันดับสุดท้าย 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มี เพศที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงิน             
ค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มีช่วงอายุที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่า
กระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ผู้ที่มีช่วงอายุไม่เกิน 30 
ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสักจังหวัด
เพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีช่วงอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ทีมีช่วงอายุ 31-40 ปี 
มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีช่วงอายุช่วงอายุ 41-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่มีช่วงอายุ
ช่วงอายุ 41-50 ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงิน ค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีช่วงอายุช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่า
กระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05           
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อ การบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่า
กระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มีอาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่า
กระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ผู้ที่มีอาชีพ รับราชการ/ 
ลูกจ้างภาครัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว/ 
รับจ้าง/ ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างภาครัฐ/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงิน ค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพ เป็นเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่มีอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ ธุรกิจส่วนตัว/ รับจ้าง/ ค้าขาย มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า
ผ่านเคาน์เตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

7. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระ
เงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกัน ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระ
เงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
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หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับ ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่า
กระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,-30,000 บาท มี
ความพึงพอใจต่อการบริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ แตกต่างกับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ผ่านเคาน์เตอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงตามสมมติฐานการวิจัยทุกประการ เป็นไปตามหลักแนวคิด
ทฤษฎีเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐของ มิลเลทท์ (Millet). (1954, p. 397). 
ซึ่งเป็นหลักแนวความคิดที่ประกอบด้วย 5 ด้าน ทั้งด้านการให้บริการ อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงต่อเวลา 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นความสามารถที่ท าให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปริญญา เพชรรุ่งฟ้า และคณะ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้อธิบายถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมของลูกค้า
ต่อการบริการของ ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพร้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านสถานที่บริการ 
ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการและให้บริการ 

เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อศึกษาผลในแต่ละด้าน
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการ อย่างเพียงพอ ตามล าดับ โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ผลการวิจัยพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีประเด็นที่
ส าคัญ คือ พนักงานให้บริการเป็นไปตามล าดับและเท่าเทียมกัน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด พนักงานมีการบริการที่
เป็นธรรมและโปร่งใส มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีระดับความ
พึงพอใจมาก เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการติดตั้งตู้ระบบบัตรคิวอัจฉริยะไว้
ส าหรับบริการผู้ใช้บริการ โดยจะมีพนักงานอยู่ประจ า ตู้ระบบบัตรคิวอัจฉริยะเพื่อคอยให้บริการผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ
พึงพอใจ การให้บริการที่เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ผลการวิจัยพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีประเด็นที่ส าคัญ 
คือ พนักงานให้บริการในระยะเวลาที่เหมาะสม มีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และพนักงาน มีขั้นตอน ชี้แจง แนะน าการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมาก เนื่องจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการติดตั้งตู้ระบบบัตรคิวอัจฉริยะไว้ส าหรับบริการผู้ใช้บริการ 
ระบบบัตรคิวอัจฉริยะจะสแกนบาร์โค้ดจาก ใบแจ้งค่ากระแสไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ เมื่อถึงคิวของผู้ใช้บริการ ข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าจะไปแสดงที่จอคอมพิวเตอร์ของพนักงานรับช าระค่ากระแสไฟฟ้านั้นๆ ซึ่งท าให้
ขั้นตอนการบริการลดลง บริการได้รวดเร็ว ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการวิจัยพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีประเด็นที่ส าคัญ 
คือ สภาพแวดล้อมในการให้บริการ เช่น แสงสว่าง ที่ทิ้งขยะ เพียงพอหรือไม่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สถานที่มีระบบ
การให้บริการกับผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ พระสงฆ์ เช่น ห้องน้ า เก้าอี้นั่งรอรับบริการ มีระดับความพึงพอใจมาก และ
พนักงานมีจ านวนเหมาะสมต่อการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมาก เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ.2560 เพื่อความสะดวกต่อการให้บริการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในส านักงาน เช่น เก้าอี้นั่งรอรับบริการ 
ห้องน้ าคนพิการ ทางลาดคนพิการ บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จุดบริการชาร์จโทรศัพท์มือถือ แว่นสายตา ร่มกันแดด/ฝน 
เครื่องดื่ม ชา กาแฟ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากที่สุด และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีประเด็นที่
ส าคัญ คือ พนักงานมีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด พนักงานมีความใส่ใจในการ
ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด และพนักงานมีความช านาญ ในการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ.
2560 การรับช าระค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับบริการตั้งแต่เวลา 
07.30 น. ถึง 16.30 น. โดยไม่หยุดพักในเวลากลางวัน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากที่สุด และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดส่งพนักงานรับช าระค่ากระแสไฟฟ้าเข้าอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการ
บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีที่สุด และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีประเด็นที่ส าคัญ คือ พนักงานมี
การพัฒนาการการบริการในด้านต่างๆ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด สถานที่มีช่องทางการรับข่าวสาร รับฟังคว าม
คิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด และพนักงานมีความพร้อมในการบริการและมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท า
โครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 ตามนโยบายผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อประกาศตนเป็นองค์กรที่ทัน
โลก บริการดี มีคุณธรรม จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่างๆ และมีระบบติดตามข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตอบชี้แจงผู้ใช้บริการทุกข้อร้องเรียน ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค จากผลการวิจัยพบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ควรพัฒนาปรับปรุงพนักงานรับช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าให้มีการต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี  ปรับปรุง
ทัศนคติที่ดีของพนักงานโดยให้พนักงานพยายามให้การต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยใบหน้าที่
ยิ้มแย้ม เต็มใจให้ต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยความเป็นกันเอง แสดงท่าทางที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ สุภาพ กล่าวสวัสดี การแต่ง
การควรใช้เป็นรูปแบบมาตรฐาน และมอบรางวัลให้แก่พนักงานรับช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าดีเด่นประจ าเดือน พร้อมทั้งจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงรูปและรายชื่อของพนักงานรับช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าดีเด่นประจ าเดือนด้วย 
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2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา จากผลการวิจัยพบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานรับช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม  ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ผู้ใช้บริการ
ทางหนึ่ง หรือจัดท าป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ในที่ที่ผู้ใช้บริการเห็นได้ชัดเจน 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ จากผลการวิจัยพบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรเพิ่มช่องเคาน์เตอร์รับช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าในช่วงที่มีผู้ใช้บริการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า
จ านวนมาก หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้า เช่น Application : PEA Smart Plus, จุด
บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส, การโอนหักผ่านบัญชีธนาคาร, INTERNET BANKING เป็นต้น เพื่อลดจ านวนผู้ใช้บริการช าระ
เงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับใบปลิว วิทยุ หรือเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้นอย่าง
ช่องทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยพบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานรับช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือจัดให้มีการ On the job 
training โดยให้พนักงานเก่าถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน/ สอนงานให้กับพนักงานใหม่ 

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า จากผลการวิจัยพบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ควรพัฒนาเพิ่มความช านาญในการใช้บริการให้ครบทุกส่วนของเจ้าหน้าที่ เช่น ควรมีการเวียนงานกันท าใน
แผนกทุกส่วนงานเป็น เพื่อความสะดวกในการให้บริการ สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และความสวยงาม สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพิ่มระดับความพึงพอใจ 
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ปัจจัยที่ท ำให้ลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำจำกร้ำนโชห่วย : ร้ำนโชห่วยใน อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
 
THE CUSTOMER DECISION FACTORS TO BUY GOODS FROM THE 
GROCERY : THE GROCERY IN THUNYABURI, PATHUMTANI 
 
ผู้วิจัย   มิ่งกมล  เที่ยงตรง 

สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ  ดร.ตรีเนตร  ตันตระกูล 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย และ3)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าร้านโชห่วย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในอ าเภอธัญบุรี จ านวน 203,692 คน โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบการถดถอย 
(regression analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า 1)ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโช
ห่วย : ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 2)ระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3)ระดับการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าจากร้าน
โชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยรวม มีตัวแปรที่
สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางด้าน
กายภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ร้ำนโชห่วย, พฤติกรรมกำรซื้อ, กำรตัดสินใจซื้อ  
 
Abstract 

The research on the factors that make a customer makes a purchase from the 
grocery : grocery in Thanyaburi. Pathum Thani province aims 1) to study the personal 
factors that influence purchase decisions. 2) to identify the factors that make the customer 
makes a purchase from the grocery store. And 3) to study the buying habits of customers 
mom and pop stores. The population in this study. The population in this research include 
the public in the amount of 203 692 people Tanyaburi The sample size of 400 respondents 
by sample-specific research methods. The instrument was a questionnaire compiled 
statistics used to analyze data were frequency, percentage, average, standard deviation. 
Statistical and Regression testing (regression analysis). 
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The results showed that : 1) Personal factors of the respondents were female. 

Between the ages of 20-30 years, the status of divorced / separated / widowed. Studies have 
less than a bachelor's degree. And the average income per month 15001-20000 baht 
2)purchasing behavior at the grocery store: grocery in Thanyaburi. Pathum Thani And the 
overall level 3)The opinion toward marketing mix that makes the customer makes a 
purchase from the grocery: grocery in Thanyaburi. Pathum Thani The overall aspects and 
the level 4)The decision of customers to purchase from grocery: grocery in Thanyaburi. 
Pathumthani overall high level.5)The marketing factors affecting the decision to purchase 
grocery items: grocery in Thanyaburi. Pathumthani found that overall there are variables 
that can predict deciding factor in the marketing mix of product, price, distribution 
channels. Promotion, marketing personnel, service processes. And the physical 
characteristics Statistically significant at the 0.05 level. 
 
Keywords : Grocery, Buying behavior, Purchase decisions. 
 
บทน ำ 

ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) (Traditional Trade) มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมานานเพราะเป็นแหล่งการจ้างงานและเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศโดยมูลค่าของธุรกิจค้าปลีกนั้น
สูงเป็นอันดับ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product) กล่าวคือ มีมูลค่าสูงถึง 1.2 ล้าน
ล้านบาทหรือคิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product) ในปี พ.ศ. 2550 
และสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงและกระจายสินค้าขั้นสุดท้ายจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตร้านค้าปลีกและผู้บริโภคเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในสังคมไทยใน
อดีตด้วยรูปแบบของธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเป็นร้านค้าขนาดเล็กขายสินค้าที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่จา
เป็นในการดาเนินชีวิตตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนโดยใช้เงินลงทุนในการทาธุรกิจไม่สูงมากนัก มีการบริหารงานกันเองภายใน
ครอบครัวไม่ซับซ้อนด้วยการซื้อมาและขายสินค้าไป ไม่มีการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม่มากนักด้วย
ลักษณะของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมข้างต้นท าให้ธุรกิจค้าปลีกเป็นที่นิยมในการประกอบอาชีพมีอัตราการดาเนินธุรกิจ
ค้าปลีกแบบดั้งเดิมได้เพิ่มจานวนร้านค้าปลีกสูงขึ้นจาก 2,997 ราย ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 3,481 รายในปี พ.ศ. 2548 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2552;อ้างในสุจินดา เจียมศรีพงษ์,2553 : 2) 

ในปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาไปอย่างมาก จนตอนนี้ถึงจุดของประเทศไทย 4.0 คือการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่เรียกว่า เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Value–Based Economy) 
ซึ่งเปลี่ยนจากสินค้าแบบโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมก็จะไปเน้นในเรื่อง
ของเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม รวมถึงการเน้นการบริการมากกว่าการผลิตสินค้าอีกด้วย ซึ่งถือเป็น
การเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้น อย่างเช่น เปลี่ยนจากธุรกิจธรรมดาที่ภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาเป็น
ธุรกิจที่มีศักยภาพสูง เป็นต้น และตามแนวทางของการพัฒนาตามยุคประเทศไทย 4.0 นั้นจะมีการพัฒนาหลายด้าน 
โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส าหรับร้านโชห่วยนั้นก็ถือเป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งด้านที่อยู่ในนโยบายประเทศไทย 4.0 ร้านโชห่วยนั้นจึงต้องพัฒนาเพื่อให้อยู่รอดในยุคของประเทศ
ไทย 4.0 ให้ได้แต่ก่อนที่จะคิดหาวิธีพัฒนาร้านโชห่วยของไทย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2553 :63) 

ผู้วิจัยเองก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากับธุรกิจโชห่วยตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนนั้น ร้านโชห่วยเป็นร้านค้าหลักใน
หมู่บ้าน เพราะว่า มีของขายหลายอย่าง และมีราคาถูกมากด้วย เรียกได้เลยว่าเป็นขวัญใจของชาวบ้าน ณ ขณะนั้น 
ไม่ว่าจะท าอาชีพไหนจะรวยจะจนอยากซื้ออะไรก็นิยมมาซื้อของที่ร้านโชห่วยทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น ร้านโชห่วยจึงมี
ยอดขายที่ดีตลอด แต่ในสมัยนี้ยอดขายตกลงมาก ทั้งๆที่ก็ขายสินค้าเหมือนเดิม ราคาเดิม  แล้วยิ่งสมัยนี้มีร้าน
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สะดวกซื้อที่เป็นร้านกระจกมองเข้าไปเห็นสินค้าตั้งอยู่บนชั้นเยอะมาก และก็เพิ่มบริการและโปรโมชั่นมากมาย แต่
ร้านโชห่วยก็ยังอยู่ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เห็นร้านโชห่วยในแง่มุมที่หลากหลาย ร้านโชห่วย คือ สถานที่รวมตัวของ
คนในชุมชน ลูกค้า ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกค้า พ่อค้าแม่ค้ามีความสนิทสนมกับลูกค้าเหมือนเพื่อน เหมือนพี่เหมือนน้อง 
ลูกค้าจะรู้สึกอบอุ่นเพราะได้รับบริการที่เป็นกันเอง ผู้วิจัยจะต้องรู้ถึงพื้นฐานของร้านโชห่วยไทยก่อนว่าเพราะเหตุใด
ร้านโชห่วยไทยถึงได้อยู่คู่กับประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ อะไรคือจุดแข็งของร้านโชห่วยไทย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาปัจจัยที่ร้าน โชห่วยยังสามารถอยู่ได้และสู้กับร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ผู้วิจัยจึงศึกษาและค้นหาปัจจัย
ที่ท าให้ลูกค้ายังซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย เพื่อที่จะเป็นความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วยและผู้ที่สนใจทั่วไปในการ
พัฒนาร้านโชห่วยให้อยู่คู่กับประเทศไทยของเราสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย : 
ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย : ร้านโชห่วย
ในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

3. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย : ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านโชห่วย : ร้านโชห่วยใน
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
กรอบแนวควำมคิดในกำรท ำกำรวิจัย 

ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย : ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆตามแนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Kotler Philip,2003: 89) 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing’7Ps) แนวคิดการตัดสินใจซื้อของอดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2543:160)และแนวคิดปัจจัยส่วนบุคคลของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2549)ผู้วิจัยได้น ามาจัดท าเป็นกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังภาพ 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

วิธีกำรวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใช้วิธีส ารวจมุ่งศึกษาปัจจัยที่ท าให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย : ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 203,692 คน (ฝ่ายทะเบียนราษฏรเทศบาลต าบลล าผักกูด
,2559) ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการการใช้สูตรค านวณของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973 :125) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยวิธีก าหนดสัดส่วนด้วยด้วยวิธีจับฉลากเครื่องมือใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวไดส้ร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต าราเอกสาร บทความ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจค้า
ปลีก แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจบริการพร้อมกับน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของ
การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ  
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพ 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน  

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรรีัตน์ (2549) 
 

กำรตัดสินใจซ้ือ 
 

1. การตระหนักถึงความต้องการ 
2. การเสาะแสวงหาข้อมลู 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมหลังซื้อ 

ที่มา : อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2543, หน้า 160) 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด(7P) 
1. ด้านผลติภณัฑ์  
2. ด้านราคา  
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
4. ด้านส่งเสริมการตลาด  
5. ด้านบุคคล  
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
7. ด้านกระบวนการ 

ที่มา: Kotler Philip (2004) 

ปัจจัยพฤติกรรมกำรซ้ือ 
 

การค้นคว้า การซื้อ คนใช้ การประเมินผล การใช้จ่าย  
 

ที่มา : (Schiffman & Kanuk,2007) 
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 2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบหาค่า IOC และทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุดเพื่อน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8775 
  4. น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดยให้ประชาชนในเขตอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการลงรหัส
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็นตัวเลข ที่สามารถน าไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
 3. น าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 
 2. ท าการลงรหัสแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และท าการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ค านวณค่าสถิติต่างๆ จากข้อมูล ใน
แบบสอบถาม การค านวณหาค่าเฉลี่ย( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง  ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการซื้อมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการเลือกซื้อน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์หรือปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสถิติที่ใช้คือค่าแจกแจง
ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

2. วิเคราะห์ระดับความส าคัญของระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านโชห่วย:ร้านโชหว่ยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรวม รายด้าน และรายข้อสถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่างๆ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 
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3. วิเคราะหห์าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน

โชห่วย: ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบการถดถอย 
(regression analysis)  
 
ผล/สรุปผลกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี สามารถสรุปผลโดยรวมและรายด้านดังนี้ 

 1. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-
30 ปี สถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่/ม่าย มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001 – 
20,000 บาท 

 2. ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าจาก
ร้านโชห่วย : ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
(S.D.=0.63)เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยเป็นประจ า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.33(S.D.=1.08)รองลงมาลูกค้าซื้อของที่ร้านโชห่วย
ด้วยเงินเชื่อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23(S.D.=1.06) ลูกค้าซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน 100 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09(S.D.=0.93)ลูกค้าซื้อสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ร้านโชห่วยเป็นประจ า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.06(S.D.=1.02)และลูกค้าเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านโชห่วยโดย การเดินเท้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.04(S.D.=0.95)
ตามล าดับ 

 3. ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 (S.D.=0.30) เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (S.D.=0.50)รองลงมาด้าน
ราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27(S.D.=0.49)ด้านลักษณะทางด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17(S.D.=0.46)ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (S.D.=0.63) ด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 (S.D.=0.48)                 
ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10(S.D.=0.32)และด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97(S.D.=0.58)ตามล าดับ 

4. ผลการศึกษา พบว่า ระดับการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย: ร้านโชห่วยใน
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41(S.D.=0.33) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ปัจจัยพบว่า ด้านการตระหนักถึงความต้องการและด้านการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การตัดสินใจซื้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58(S.D.=0.34) 
รองลงมาการตระหนักถึงความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51(S.D.=0.38) การเสาะแสวงหาข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.39 (S.D.=0.41) การประเมินทางเลือก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.34(S.D.=0.49)และพฤติกรรมหลังซื้อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.24(S.D.=0.43)ตามล าดับ 

5. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน  โชห่วย: 
ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรวม พบว่า ความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านโชห่วยได้
ร้อยละ 89.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางด้านกายภาพ เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ มีตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ในด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล มีตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วน
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ประสมทางการตลาด คือ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ในด้านการประเมินทางเลือกมีตัวแปรที่สามารถ
ท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางดา้นกายภาพ ในด้านการตัดสินใจซื้อ มีตัว
แปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในด้านพฤติกรรมหลังซื้อ มีตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด  
 
อภิปรำยผล 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี สามารถอภิปรายผลโดยภาพรวมดังนี้ 

 1. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20-30 ปี มีสถานภาพ หย่าร้าง/แยกกันอยู่/ม่าย มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 – 20,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของนภัทร ไตรเจตน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(ร้านโชห่วย) กรณีศึกษาในตลาดไท ปทุมธานีผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีรายได้อยู่
ระหว่าง15,001–30,000 บาท  

 2. ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านโชห่วย:ร้าน
โชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย
เป็นประจ า ลูกค้าซื้อของที่ร้านโชห่วยด้วยเงินเชื่อ ลูกค้าซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน 100 บาท ลูกค้าซื้อสินค้า
ประเภทขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ร้านโชห่วยเป็นประจ า และลูกค้าเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านโชห่วยโดย การเดิน
เท้า เป็นผลให้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยรัตน์ โตสุขศรี (2552) พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อแชมพูสระผม แพนทีน โปร-วี” ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคโดยรวมให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยส่วนผสมการตลาดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก  

3. ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ท าให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เป็นเพราะร้านมีสินค้าตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท สินค้ามีป้ายราคา
แสดงให้เห็นชัดเจน ราคาสินค้าของร้านมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ร้านมีการน าเสนอสินค้าที่ท าให้
ลูกค้าเห็นสินค้าชัดเจน สร้างแรงดึงดูดใจให้กับลูกค้า ร้านมีการจัดกิจกรรมชิงโชค ผู้ประกอบการมีความเป็นมิตร 
อัธยาศัยดี ร้านโชห่วยมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมของคนในชุมชน ร้านมีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับราคา หรือโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้รับทราบ เป็นผลให้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จริยา พูสวัสดิ์(2551)ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์มาจ าหน่ายของร้านค้าปลีก ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่าร้านค้าปลีกมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์มา
จ าหน่าย ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ด้านสถานที่และด้านส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเบียร์อยู่ในระดับมาก 

4. ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าจาก
ร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะลูกค้าตัดสินใจ
ซื้อเพราะรายได้เปลี่ยนแปลง สินค้าของร้านมีราคาไม่แพง ลูกค้ามีการค้นหาข้อมูลโดยสอบถามจากพนักงานขาย
ก่อน ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าทันทีมากกว่าการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะสภาพแวดล้อมของ
ร้านท าเลที่ตั้งของร้าน ลูกค้ามีความภูมิใจที่ซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณ์ ทัพจุฬา 
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(2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความส าเร็จของธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความส าเร็จของ
ธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม จากอิทธิพลรวม (Total Effect) เกิดจาก ความสามารถในการบริหาร การบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจและการจัดการส่วนประสมทางการตลาด ตามล าดับ  

5. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้ านโชห่วย :  
ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรวม พบว่า ความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านโชห่วยได้
ร้อยละ 89.30 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางด้านกายภาพ เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านการ
ตระหนักถึงความต้องการ มีตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ในด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล มีตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ในด้านการประเมินทางเลือกมีตัวแปรที่สามารถ
ท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้า นการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางดา้นกายภาพ ในด้านการตัดสินใจซื้อ มีตัว
แปรที่สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ด้านการส่งเสริมการตลาดในด้านพฤติกรรมหลังซื้อ มีตัวแปรที่ สามารถท านายการตัดสินใจในระดับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาสพล 
ชินวัฒนโชติ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีขายในเซเว่นอีเลฟเว่น ผลการทดสอบข้อมูลพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจกับพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอลล์) และเครื่องดื่ม (มีแอลกอฮอลล์) อยู่ในระดับปาน
กลางในทิศทางเดียวกัน ส่วนผลิตภัณฑ์ขนม อาหาร (สด)อาหาร (แช่แข็ง) อาหาร (แห้ง) ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ซักล้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์      
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากผู้วิจัยจึงขอน ารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยมาเสนอแนะดังนี้ 

 1. พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านโชห่วย ร้านโชห่วยควรเลิกที่ตั้ งใกล้ชุมชน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับลูกค้าได้เดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านโชห่วย โดยการเดินเท้า   

 2. ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านโชห่วยควรเพิ่มสินค้าที่มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์มาขายในร้าน           
โชห่วย เช่น การขายสินค้าตามช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือช่วงปีใหม่ 

 3. ด้านราคา ร้านโชห่วยควรมีการปรับราคาสินค้าให้ถูกกว่าร้านสะดวกซื้อ  
 4. ด้านสถานที่หรือช่องทางจัดจ าหน่าย ร้านมีการบริการส่งสินค้าถึงบ้านในกรณีลูกค้าซื้อสินค้าจ านวนมาก  
 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านโชห่วยควรมีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม  
 6. ด้านบุคลากร ผู้ประกอบการของร้านโชห่วยควรมีการแต่งกายสะอาดหรือควรน าชุดยินิฟอร์มมาใช้

ส าหรับพนักงานร้าน หรือการแต่งการประจ าท้องถิ่น 
7. ด้านการน าเสนอสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ร้านโชห่วยมีบรรยากาศภายในโล่ง โปรดโปร่ง มีระบบ

ถ่ายเทอากาศดี มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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 8. ด้านกระบวนการ ร้านโชห่วยควรมีการจัดล าดับคิวการให้บริการอย่างได้เหมาะสม เท่าเทียมกัน ซึ่ง

ความเท่าเทียมจะช่วยให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีในด้านบวกต่อร้านโชห่วย 
9. การตระหนักถึงความต้องการ ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยเพราะต้องการสินค้าที่มีความ

ปลอดภัย สินค้ามีมาตรฐาน มีวันหมดอายุ ตามล าดับ 
10. ด้านการเสาะแสวงหาข้อมูล ร้านโชห่วยควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีลงเวปไซค์เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจ

สามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือจากสื่อโซเชียลก่อน 
11. ด้านการประเมินทางเลือก ร้านโชห่วยควรให้ความส าคัญในด้านคุณธรรมเพื่อให้ลูกค้าสามารถ 

เพื่อให้ลูกค้ามีการหาข้อมูลของร้านจากหลายๆช่องทาง เช่น ค าบอกเล่าของผู้ที่เคยซื้อสินค้า จากเว็บไซต์ สื่อ
โซเชียลหรือสื่ออ่ืนๆ 

12. ด้านการตัดสินใจซื้อ ร้านโชห่วยควรยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นใน
ชื่อเสียงของร้าน 

13. ด้านพฤติกรรมหลังซื้อ ร้านโชห่วยควรมีการจัดกิจกรรมตอบแทนต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของร้าน  
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของกิจการปัจจัยที่ท า
ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย :ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทราบข้อเท็จจริงบาง
ประการที่สามารถน ามาใช้ในการสรุปและเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยนี้  

2. จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นว่า กรอบการวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยนี้ไม่สามารถใช้ในการอธิบายปัจจัย
ที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านโชห่วย:ร้านโชห่วยในอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในยุคปัจจุบันได้ดี
เท่าที่ควร เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนเทคโนโลยี 
กฎหมาย และความซับซ้อนของพฤติกรรมผู้บริโภค เหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจสินค้าจากร้าค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมของผู้บริโภคในปัจจุบันมากข้ึน ดังนั้น นอกจากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ
แล้ว ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านโช
ห่วยด้วย อาทิเช่น จ านวนร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ทีศ่ึกษา ขนาดของครอบครัว จ านวนประเภทสินค้าทีร่้านสะดวกซื้อ
ไม่มี เป็นต้น 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตลาดนัด วันอาทิตย์ (กาดติ๊ด)            
ของผู้บริโภคในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
Marketing Mix Factors Effecting the Selection of Sunday Market Service (Kadit) of 
Consumers in Muang District Mae Hong Son Province 
 
ผู้วิจัย   เมร่ี  ภิญโญเมธัสกุล   

ดร.อนันตพร  วงศ์ค ำ 
  สำขำวิชำกำรตลำดและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรตลำด

นัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำกร จ ำนวน 53,679 คน โดย
ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 397 คน โดยใช้สูตรกำรค ำนวณของทำโร่ ยำมำเน่ และจำกกำรสุ่มจำกประชำกร 
ตำมสัดส่วนด้วยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ได้แก ่ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

ผลกำรวิจัย พบว่ำระดับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ 
(กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำก
มำกไปหำน้อยตำมล ำดับดังนี้ ด้ำนรำคำ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย 
ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดตำมล ำดับ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด , การเลือกใช้บริการตลาดนัด 
 
Abstract 

The purpose of this research : 1) To study the factors affecting the personal 
characteristics of consumers in Muang District Mae Hong Son Province include gender, age, 
status, education, occupation, and frequency of purchase characteristics affecting the selection 
behavior of the Sunday Market (Kadit). 2) To study the market mix factors including product, 
price, distribution, promotion of marketing, personnel, processes, services, and external 
physical characteristics affecting the selection behavior of the Sunday Market (Kadit) of 
consumers in Muang District Mae Hong Son Province. The population in the study was the 
consumers from 53,679 people in Muang District Mae Hong Son Province. The sample size 
was 397 persons, using the Taro Yamane sampling formula and Simple Random Sampling. 
The instruments used in the research were questionnaires and statistics used for data analysis 
include percentage, mean, standard deviation, t-distribution, F-distribution, or value one way 
analysis of variance. Confirmed statistically significant level .05.  

The research showed that the overall of the level of market integration factors affecting 
the use of Sunday Market (Kadit) of consumers in Muang district Mae Hong Son province was 
very high. When considering each the average order was from descending order to price, 
personnel, product, processes, services, distribution, external physical characteristics and 
promotion of marketing, respectively. 
 
Keyword(s) : Marketing Mix Factors , Choosing the Market Service. 
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บทน า 
ปัจจุบัน สังคมมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกข้ึน จ ำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิด

ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรเพิ่มมำกขึ้น ด้วยกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป ลักษณะของอำคำร
บ้ำนเรือนตลอดจนกำรขำยสินค้ำก็เกิดกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วยส่งผลให้ตลำดต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
กำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำเพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เริ่มจำกตลำดสดขนำดเล็กในหมู่บ้ำน
พัฒนำกลำยเป็นตลำดระดับกลำงและยกระดับเป็นตลำดระดับชุมชน มีกำรวำงจ ำหน่ำยสินค้ำพร้อมทั้งจัดให้มี
กิจกำรอ่ืนๆ ร่วมด้วยมำกมำย กำรจัดตลำดนัดในแต่ละครั้งจึงประกอบไปด้วยอำคำรตลำดสด อำคำรพำณิชย์และ
หำบเร่แผงลอย สินค้ำและกำรบริกำรต่ำงๆ ก็มีให้เลือกหลำกหลำย ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจและเป็นกำร
เชิญชวนให้ผู้คนออกมำจับจ่ำยซื้อขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำกันมำกยิ่งขึ้นนั่นเอง 

ส ำนักงำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(2558) โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชำยแดนจังหวัดหนึ่งซึ่งมีอำณำ
เขตติดต่อกับสหภำพพม่ำ ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันตกสุดของภำคเหนือ มีพื้นที่ประมำณ 12,681.259 ตำรำงกิโลเมตร 
ปัจจุบันแบ่งกำรปกครองออกเป็น 7 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอปำยอ ำเภอแม่สะเรียง อ ำเภอขุนยวม อ ำเภอ
แม่ลำน้อย อ ำเภอสบเมยและอ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจได้แก่ตลำดในอ ำเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่บนถนนสิงหนำทบ ำรุง เดิมทีนั้นตลำดจะเปิดประมำณ ตี 4 และเลิกประมำณ 9 โมง
เช้ำของทุกวัน จึงได้ชื่อว่ำ “ตลำดสำยหยุด” แต่ทว่ำในปัจจุบันได้มีกำรขยำยช่วงเวลำกำรเปิดให้บริกำรไปจนถึงเย็น
ของทุกวันแล้ว กำรเดินตลำดตอนเช้ำตรู่จะท ำให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งพ่อค้ำแม่ค้ำจะน ำสินค้ำ
รวมทั้งอำหำรไต ขนมไต เครื่องแต่งกำยชุดไต ตลอดจนของฝำกจำกเมืองแม่ฮ่องสอน มำวำงขำยในตลำด 
นักท่องเที่ยวสำมำรถชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชำวแม่ฮ่องสอนได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งกำย อำหำรกำรกินรวมไปถึง
รูปแบบในกำรด ำเนินชีวิต ทั้งนี้ เวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรชมตลำดเช้ำควรเริ่มตั้งแต่เช้ำมืดถึง 9.00 น. 
โดยประมำณ บริเวณหน้ำตลำดประชำชนและนักท่องเที่ยวจะนิยมท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์และรับประทำนอำหำร
เช้ำตำมร้ำนค้ำต่ำงๆ ในตลำดซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชำวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยแท้ สำเหตุที่ต้องไปตลำดสำยหยุด
ใจกลำงเมืองแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เช้ำนั้นก็เพรำะสำยเมื่อไหร่ตลำดก็จะค่อยๆ วำยไปตำมชื่อ แม้ลักษณะจะดูคล้ำยกับ
ตลำดทั่วไปแต่ทว่ำตลำดแห่งนี้เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและประเพณีกำรกินอยู่แบบไทยใหญ่ เชื้อชำติ
ดั้งเดิมของคนส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภำยในตลำดจะจัดจ ำหน่ำยอำหำรแบบไทยใหญ่ พ่อค้ำแม่ค้ำจะแต่ง
กำยแบบไทยใหญ่ สินค้ำอุปโภคบริโภคแบบไทยใหญ่มีอยู่ครบครัน แต่ปัจจุบันมีกำรขยำยตัวของร้ำนค้ำปลีกและ
ร้ำนสะดวกซื้ออย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็วท ำให้พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนไป แต่ก็ยังมี
ผู้บริโภคจ ำนวนไม่น้อยที่ยังคงมีพฤติกรรมในกำรจับจ่ำยซื้อสินค้ำจำกตลำดแบบดั้งเดิมอยู่ โดยเฉพำะผู้บริโภคจำก
หมู่บ้ำนห่ำงไกลซึ่งกำรตลำดสมัยใหม่ยังเข้ำไปไม่ถึง กำรซื้อขำยสินค้ำจึงจ ำเป็นต้องพึ่งพำตลำดแบบดั้งเดิมเป็น
ส ำคัญ แต่เนื่องด้วยในช่วงสำยตลำดสดจะเร่ิมมีสินค้ำจ ำหน่ำยน้อยลง ท ำให้ผู้บริโภคต้องหันไปซื้อสินค้ำจำกร้ำนโชว์
ห่วยหรือร้ำนสะดวกซื้ออ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่ภำยนอกตลำดสดแทน ซึ่งไม่ได้รับควำมสะดวกเท่ำที่ควรเนื่องจำกร้ำนค้ำแต่ละ
แห่งนั้นตั้งอยู่ห่ำงไกลกันพอสมควร อีกทั้งไม่มีบริกำรของรถประจ ำทำงผ่ำนร้ำนค้ำเหล่ำนั้น ท ำให้กำรจับจ่ำยซื้อขำย
สินค้ำเป็นไปอย่ำงยำกล ำบำก ตลำดนัดจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งที่ค่อนข้ำงได้รับควำมสนใจผู้บริโภคมำกในพื้นที่อ ำเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพรำะมีสินค้ำหลำกหลำยให้เลือกมำกมำย อีกทั้งมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตลอดทั้งวันโดยที่
ผู้บริโภคไม่จ ำเป็นต้องรีบตื่นไปจ่ำยตลำดตั้งแต่เช้ำมืดเหมือนกับกำรซื้อสินค้ำจำกตลำดสด สังเกตได้จำกวันใดที่มี
กำรจัดตลำดนัดขึ้นวันนั้นจะคึกคักมำกเป็นพิเศษทั้งผู้ค้ำและผูซ้ื้อ ซึ่งเดิมทีนั้นตลำดนัดไม่ได้ก ำหนดสถำนที่ทีแ่น่นอน 
ตลำดนัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บ้ำงก็จัดขึ้นบริเวณสนำมโรงเรียนหรือตำมลำนวัดของหมู่บ้ำนต่ำงๆ หมุนเวียนกันไป 
และต่อมำส ำนักงำนเทศบำลเมืองแม่ฮ่องสอนเล็งเห็นควำมส ำคัญของตลำดลักษณะดังกล่ำวจึงได้ก ำหนดให้มีพื้นที่
พร้อมทั้งก ำหนดวันเวลำและช่วงเวลำในกำรจัดตลำดนัดขึ้น โดยก ำหนดให้มีกำรจัดตลำดนัดบริเวณขนส่งเทศบำล
เมืองแม่ฮ่องสอนและก ำหนดให้จัดขึ้นทุกวันอำทิตย์ จึงเรียกว่ำตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด)  
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ปัจจุบันตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) มีผู้ค้ำมำจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นจ ำนวนมำกจำกทุกสำ รทิศ จ ำนวน
นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคเพิ่มมำกข้ึนเร่ือยๆ ซื่อเสียงของตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) เป็นที่รู้จักมำกขึ้นแต่ก็ยังไม่
มำกถึงขนำดที่ท ำให้ตลำดมีเงินหมุนเวียนในระดับที่สูง อีกทั้งผู้ที่มำใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ส่วนใหญ่
เป็นผู้บริโภคภำยในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนผู้บริโภคจำกอ ำเภอใกล้เคียง นักท่องเที่ยวและ
ชำวต่ำงชำตินั้นยังมีน้อยมำก ประกอบกับตั้งแต่มีกำรด ำเนินกิจกรรมตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ยังไม่เคยมีกำร
ท ำวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำตลำดอย่ำงจริงจังหรืออย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึง
สนใจที่จะศึกษำเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) 
ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ด ำเนินกิจกรรมมีแนวทำงในกำร
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (สินค้ำและบริกำร) รำคำ กำรจัดจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด บุคลำกร กระบวนกำรกำร
ให้บริกำร และ ลักษณะทำงกำยภำพภำยนอกของตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ให้สำมำรถดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ำมำ
จับจ่ำยใช้สอยซื้อสินค้ำในตลำดเพิ่มมำกขึ้น รวมไปถึงเพื่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรตลำดอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมใน
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีคุณภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคในพื้นที่ต่อไปในอนำคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษำข้อมูลปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำ ที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้
บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด)  

2. เพื่อศึกษำข้อมูลด้ำนปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจ ำหน่ำย กำร
ส่งเสริมกำรตลำด บุคลำกร กระบวนกำรกำรให้บริกำร และ ลักษณะทำงกำยภำพภำยนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมกำร
เลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

   ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
2. อำยุ 
3. สถำนภำพ  
4. ระดับกำรศึกษำ 
5. อำชีพ 
6. ควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำ 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการตลาดนัดวันอาทิตย์ 
(กาดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1. ผลิตภัณฑ ์
2. รำคำ 
3. กำรจัดจ ำหน่ำย 
4. กำรส่งเสริมกำรตลำด 
5. บุคลำกร 
6. กระบวนกำรกำรให้บริกำร 
7. ลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐำนของกำรวิจัยดังนี้ 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) อ ำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่แตกต่ำงกัน 
 2. ผู้บริโภคที่มีอำยุต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แตกต่ำงกัน 
 3. ผู้บริโภคที่มีสถำนภำพต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แตกต่ำงกัน 
 4. ผู้บริโภคที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) อ ำเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แตกต่ำงกัน  
 5. ผู้บริโภคที่มีอำชีพต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) อ ำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แตกต่ำงกัน 
 6. ผู้บริโภคที่มีควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) 
อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แตกต่ำงกัน 
 
วิธีการวิจัย  

กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) 
ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คร้ังนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) ประชำกรที่
ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ ผู้บริโภคจำกอ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย, 2558 จ ำนวน 53,679 คน โดยก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 397 คน โดยใช้สูตรกำรค ำนวณ
ของทำโร่ ยำมำเน่ 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลด้ำนปัจจัยทำงด้ำนลักษณะประชำกรศำสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 221 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.30 ชำย จ ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 ส่วนใหญ่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี จ ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.30 มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 59.60 มีกำรศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30 มีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป อยู่ในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.80 และส่วนใหญ่ใช้บริกำรเดือนละคร้ัง จ ำนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 64.90 

2. ระดับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ของ
ผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน โดย
เรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนรำคำ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ตำมล ำดับ  ส ำหรับผลกำร
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 

ด้ำนผลิตภัณฑ์ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ข้อที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุดคือ มีบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้ำที่น ำมำจ ำหน่ำยมีสภำพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก เสียหำย รองลงมำมีบรรจุภัณฑ์ของสินค้ำที่น ำมำจ ำหน่ำยมีควำม
สะอำดและมีฉลำกชัดเจน รองลงมำมีสินค้ำที่น ำมำจ ำหน่ำยมีควำมหลำกหลำยทั้งสินค้ำ อุปโภคและบริโภค 
รองลงมำสินค้ำที่น ำมำจ ำหน่ำยตรงตำมควำมตอ้งกำรของผู้ซื้อและสุดท้ำยมีปริมำณสินค้ำที่น ำมำจ ำหน่ำยมีเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรซื้อ โดยเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง 
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 ด้ำนรำคำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ข้อที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุดคือ สินค้ำมีให้เลือกหลำย
ระดับรำคำ รองลงมำสำมำรถต่อรองรำคำสินค้ำได้ รองลงมำสินค้ำรำคำถูกกว่ำร้ำนค้ำโชว์ห่วย เท่ำกับ สำมำรถซื้อ
สินค้ำเป็นเงินเชื่อได้ เช่น น ำสินค้ำไปก่อนแล้วค่อยช ำระเงินทีหลัง และสุดท้ำยสินค้ำมีป้ำยรำคำก ำหนดไว้อย่ำง
ชัดเจน โดยเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง 

ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ข้อที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุดคือ ตลำดนัดอยู่
ในท ำเลที่สะดวกต่อกำรเดินทำง รองลงมำตลำดนัดมีพื้นที่จอดรถที่กว้ำงขวำง รองลงมำตลำดนัดอยู่ในท ำเลที่มีรถ
ประจ ำทำง และสุดท้ำยแต่ละร้ำนมีกำรตกแต่งร้ำนและกำรจัดวำงสินค้ำให้น่ำสนใจ เท่ำกับ ตลำดนัดมีพื้นที่ส ำหรับ
จอดรถรับ-ส่งและขนย้ำยสินค้ำ โดยเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ข้อที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุดคือ มีกำร
ประชำสัมพันธ์ตลำดนัดผ่ำนทำงรำยกำรวิทยุ รองลงมำผู้ค้ำมีกำรโฆษณำตัวอย่ำงสินค้ำให้ชม/ชิ มก่อนท ำกำร
ตัดสินใจซื้อ รองลงมำกำรประชำสัมพันธ์ตลำดนัดผ่ำนทำงเสียงตำมสำย แผ่นพับ ใบปลิว รองลงมำผู้ค้ำมีกำรลด
รำคำสินค้ำให้กับผู้ซื้อเมื่อซื้อสินค้ำในปริมำณมำก และสุดท้ำยผู้ค้ำมีกำรแจกของให้กับผู้ซื้อตำมเทศกำลต่ำงๆ โดย
เรียงตำมล ำดับก่อนหลัง  

ด้ำนด้ำนบุคลำกร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ข้อที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุดคือ ผู้ค้ำให้บริกำร
ลูกค้ำทุกท่ำนด้วยควำมเสมอภำคและรวดเร็ว รองลงมำผู้ค้ำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจำสุภำพ รองลงมำผู้ค้ำมีสินค้ำ
เพียงพอต่อกำรจ ำหน่ำย รองลงมำผู้ค้ำมีบุคลิกภำพที่ดีแต่งกำยสะอำด และสุดท้ำยผู้ค้ำมีควำมรู้ในสินค้ำที่ขำยและ
สำมำรถแนะน ำสินค้ำได้ โดยเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ข้อที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุดคือมี
บริกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมเพื่อประชำสัมพันธ์ตลำด รองลงมำมีบริกำรที่จอดรถ ห้องน้ ำ รองลงมำมีบริกำรด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำรจำกกองอ ำนวยกำรตลำด รองลงมำมีกำรรักษำควำมปลอดภัยที่ดี และสุดท้ำยมีกำรจัดระเบียบกำร
จำรจรภำยในตลำดนัดที่ดี โดยเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง 

ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ข้อที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรมำกที่สุด
คือพื้นที่บริเวณตลำดนัดมีควำมสะอำด รองลงมำตลำดนัดมีหลังคำส ำหรับบังแดด หลบฝน รวมทั้งช่องทำงระบำย
อำกำศ รองลงมำตลำดนัดมีกำรจัดแบ่งโซนประเภทสินค้ำอย่ำงชัดเจน และสุดท้ำยตลำดนัดมีรูปแบบกำรจัดวำง
สินค้ำที่สะดวกต่อกำรเลือกซื้อ เท่ำกับภำยในตลำดนัดมีช่องทำงเดินที่กว้ำงขวำงเหมำะสม โดยเรียงตำมล ำดับ
ก่อนหลัง 

3. ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำร
ตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำม เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ และควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำ 

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ 
(กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีเพศต่ำงกัน โดยรวมผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรไม่
แตกต่ำงกัน 

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ 
(กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีอำยุต่ำงกัน ในด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก มี
ผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้นด้ำนรำคำ 

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ 
(กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีสถำนภำพต่ำงกัน โดยรวมผลต่อกำรเลือกใช้
บริกำรไม่แตกต่ำงกัน 
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เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ 
(กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีกำรศึกษำต่ำงกัน ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้นกำรจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร 

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ 
(กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีอำชีพต่ำงกัน ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก มีผลต่อกำร
เลือกใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้นด้ำนรำคำ 

เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ 
(กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำต่ำงกัน โดยรวมผลต่อกำร
เลือกใช้บริกำรไม่แตกต่ำงกัน 
 
อภิปรายผลการศึกษา  

กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้
บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภำพรวมและจ ำแนก
เป็นรำยด้ำน ซึ่งสำมำรถอภิปรำยได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) ของผู้บริโภคในพื้นที่อ ำเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำก ตลำดนัดเป็นแหล่งจ ำหน่ำยสินค้ำที่มีควำมใกล้ชิด
ประชำชน ทั้งด้ำนท ำเลที่ตั้งที่อยู่ในอยู่ในชุมชนผู้บริโภคจึงเข้ำถึงง่ำย เดินทำงสะดวก สินค้ำและรำคำมีควำม
หลำกหลำย ผู้จ ำหน่ำยมีควำมใกล้ชิดกับผู้บริโภค เพรำะส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน และมีกำรประชำสัมพันธ์ตลำด
โดยกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ำมำใช้บริกำร แต่ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ตลำดนัด
ให้เป็นที่รู้จักมำยิ่งขึ้น เช่น จัดท ำแผ่นพับ หรือรถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่กำรเข้ำถึงผู้บริโภคให้มำกยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2549 : 27) ได้กล่ำวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ประกอบด้วยปัจจัย ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์บริกำร 2. รำคำค่ำบริกำร 3. สถำนที่บริกำร 4. กำรส่งเสริมแนะน ำบริกำร 5. 
ผู้ให้บริกำร 6. สภำพแวดล้อมของกำรบริกำร 7. กระบวนกำรบริกำร และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รัศมี โพธิ์แฉล้ม 
(2551) ได้ศึกษำ ศึกษำปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำรของธุรกิจค้ำส่งผลไม้สดในตลำดเมืองใหม่ อ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่ำ ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร มีผลต่อธุรกิจค้ำส่งผลไม้สด ที่ระดับควำมส ำคัญมำกคือ ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ภำพลักษณ์ ชื่อเสียงของร้ำนค้ำและผลไม้แสดงแหล่งที่มำชัดเจน ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย มีกำรบอกเวลำ
เปิด-ปิดท ำกำรของกิจกำรควำมสะอำดของพื้นที่วำงสินค้ำในร้ำน ด้ำนรำคำ สำมำรถต่อรองรำคำได้ ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำดกำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย ด้ำนบุคคล มีควำมเป็นกันเองกับลูกค้ำ กำรทรำบรำยละเอียดผลไม้
เป็นอย่ำงดี มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ไว้วำงใจ อัธยำศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้ำนหลักฐำนทำงกำยภำพ มีควำม
รวดเร็วในกำรค ำนวณรำคำกำรซื้อสินค้ำ กำรคิดเงิน กำรเก็บเงินทั้งหมด ด้ำนกระบวนกำร ภำยในร้ำนมีแสงสว่ำง
เพียงพอ มีกำรระบำยอำกำศดี สถำนที่จอดรถของตลำดเพียงพอ  

2. ด้ำนผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำกสินค้ำที่จ ำหน่ำยในตลำดนัด ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำมี
สภำพสมบูรณ์ มีควำมสะอำด มีฉลำกที่ชัดเจน มีควำมหลำกหลำย สินค้ำตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค ท ำให้
ผู้บริโภคสำมำรถเลือกจับจ่ำยและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตรงควำมต้องกำรของตนเอง แต่เนื่องจำกผู้ค้ำบำงรำยอำจ
เป็นผู้ค้ำรำยย่อย และสินค้ำบำงรำยกำร เช่นสินค้ำทำงกำรเกษตร ผัก ผลไม้ ผู้ค้ำอำจปลูก หรือผลิตเอง ท ำให้ผลิต
สินค้ำได้ไม่มำกนัก สินค้ำบำงรำยกำรจึงอำจไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค จึงควรมีกำรส ำรวจและ
ส่งเสริมให้เกิดกำรผลิตสินค้ำที่ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรให้มำกขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 35-36 ) ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix) คือ
เครื่องมือหรือปัจจัยทำงกำรตลำดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึง
พอใจแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเกิดควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรของตน 
เครื่องมือทำงกำรตลำดนี้เรียกว่ำ 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด 
บุคลำกร กระบวนกำรกำรให้บริกำรและลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก 1. ด้ำนผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นสิ่งซึ่ง
สนองควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของมนุษย์ได้คือสิ่งที่ผู้ขำยต้องมอบให้แก่ลูกค้ำและลูกค้ำจะได้รับผลประโยชน์
และคุณค่ำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อำจจับต้องได้ และ 
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ และซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศิริเกษ มำลำวงษ์ (2552) ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจซื้อผักปลอดสำรพิษในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนส่วนผสมทำง
กำรตลำดของผักปลอดสำรพิษและเปรียบเทียบปัจจัยด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผักปลอด
สำรพิษในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.7 มีอำยุระหว่ำง 
35 - 50 ปี ประกอบอำชีพข้ำรำชกำรพนักงำนรัฐวิสำหกิจเป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผักปลอด
สำรพิษคือด้ำนสุขภำพเป็นส่วนใหญ่ สื่อประเภทโทรทัศน์มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเป็นอันดับแรกและกำรแสวงหำ
ข้อมูลเกี่ยวกับผักปลอดสำรพิษมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเป็นอันดับ 2 ผลจำกกำรศึกษำเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสม
ทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อผักปลอดสำรพิษพบว่ำปัจจัยทั้ง 4 ด้ำน คือปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสำรพิษแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมั่น .05  

3. ด้ำนรำคำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก สินค้ำที่จ ำหน่ำยภำยในตลำดนัดเป็นสินค้ำที่มีรำคำหลำกหลำย และ
รำคำเหมำะสมกับคุณภำพของสินค้ำ เป็นรำคำที่ผู้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อหำและจับจ่ำยได้ และเนื่องด้วยระหว่ำง
ผู้ค้ำและผู้บริโภคที่เป็นคนในพื้นที่ มีควำมผูกพันและใกล้ชิดกัน ท ำให้สำมำรถต่อรองรำคำได้ สินค้ำบำงอย่ำงก็เป็น
สินค้ำจำกผู้ผลิตโดยตรง ไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงท ำให้รำคำถูกกว่ำแหล่งขำยอื่น ๆ อีกทั้งยังมีกำรติดป้ำยบอกรำคำไว้
อย่ำงชัดเจนท ำให้ผู้บริโภคพึงพอใจในกำรเลือกซื้อสินค้ำ แต่ทั้งนี้ยังมีผู้ค้ำบำงรำยไม่ติดแผ่นป้ำยแสดรำคำสินค้ำ จึง
ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้มีกำรติดแผ่นป้ำยเพื่อแสดงรำคำสินค้ำทุกรำยกำร ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ อเนก 
สุวรรณบัณฑิต และภำสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 : 177) ได้กล่ำวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร
เป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำรจะแสดงออกในทำงบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจำกกำรบริกำร และกำรน ำเสนอกำรบริกำรโดย
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คำดหวังไว้ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปได้ตำมปัจจัยแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรบริกำร ได้แก่รำคำค่ำบริกำร ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเกิดจำกกำรประเมินคุณภำพและรูปแบบ
ของกำรบริกำรเทียบกับรำคำค่ำบริกำรที่จะต้องจ่ำยออกไป โดยผู้ให้บริกำรจะต้องก ำหนดรำคำค่ำบริกำรที่
เหมำะสมกับคุณภำพของกำรบริกำร และเป็นไปตำมควำมเต็มใจที่จะจ่ำย (Willingness to Pay) ของผู้รับบริกำร 
ค่ำบริกำรจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรจ่ำยและเจตคติต่อรำคำของกลุ่มผู้รับบริกำรอีกด้วย และ
สอดคล้องกับกำรศึกษำของรัศมี โพธิ์แฉล้ม (2551) กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนประสม
กำรตลำดบริกำรของธุรกิจค้ำส่งผลไม้สดในตลำดเมืองใหม่ อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำระดับ
อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร มีผลต่อธุรกิจค้ำส่งผลไม้สด ที่ระดับควำมส ำคัญมำกคือ ด้ำน
ผลิตภัณฑ์ ภำพลักษณ์ ชื่อเสียงของร้ำนค้ำและผลไม้แสดงแหล่งที่มำชัดเจน ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย มีกำรบอกเวลำ
เปิด-ปิดท ำกำรของกิจกำรควำมสะอำดของพื้นที่วำงสินค้ำในร้ำน ด้ำนรำคำ สำมำรถต่อรองรำคำได้ ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำดกำรขำยโดยใช้พนักงำนขำย ด้ำนบุคคล มีควำมเป็นกันเองกับลูกค้ำ กำรทรำบรำยละเอียดผลไม้
เป็นอย่ำงดี มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ไว้วำงใจ อัธยำศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ด้ำนหลักฐำนทำงกำยภำพ มีควำม
รวดเร็วในกำรค ำนวณรำคำกำรซื้อสินค้ำ กำรคิดเงิน กำรเก็บเงินทั้งหมด ด้ำนกระบวนกำร ภำยในร้ำนมีแสงสว่ำง
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เพียงพอ มีกำรระบำยอำกำศดี สถำนที่จอดรถของตลำดเพียงพอ ปัญหำด้ำนกำรตลำดบริกำร คือ สถำนที่จอดรถ 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถและจุดรับส่งสินค้ำมีไม่เพียงพอในกำรบริกำรให้แก่ลูกค้ำ 

4. ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย โดยรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำก ตลำดนัดตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่สะดวกต่อกำรเดินทำง 
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีบริกำรรถสำธำรณะ ท ำให้เกิดควำมสะดวกสบำยแก่ผู้บริโภคที่สัญจรไป - มำ หลังจำกเลิก
งำน สำมำรถแวะจับจ่ำซื้อของก่อนเดินทำงกลับบ้ำนได้ ท ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมต้องกำรเลือกใช้บริกำร แต่ด้วย
ควำมที่ไม่ได้เป็นร้ำนค้ำถำวร ท ำให้ต้องมีกำรจัดวำงสินค้ำใหม่ทุกคร้ังที่มีกำรเปิดขำย จึงท ำให้ในบำงครั้งกำรจัดวำง
สินค้ำยังไม่สวยงำมและน่ำสนใจมำกนัก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของอโนชำ เขียวลงยำ (2551) กำรค้นคว้ำแบบ
อิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อ แว่นตำจำกร้ำนค้ำ
แว่นตำเชนสโตร์ ของลูกค้ำในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตัวอย่ำงเป็นประชำชน ที่เคยซื้อ แว่นตำจำกร้ำนค้ำ 
แว่นตำเชนสโตร์ จ ำนวน 400 คน ปัจจัยด้ำนบุคคลมีค่ำเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำย ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร ปัจจัยด้ำนรำคำ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ำนกำยภำพ และ ปัจจัยกำร
ส่งเสริมกำรตลำด ตำมล ำดับ ปัจจัยย่อยด้ำนผลิตภัณฑ์ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภำพของแว่นตำ ปัจจัยย่อยด้ำน
รำคำที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ สินค้ำมีป้ำยแสดงรำคำชัดเจน ปัจจัยย่อยด้ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำร้ำน ปัจจัยย่อยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่วนลดพิเศษให้แก่
ลูกค้ำ ปัจจัยย่อยด้ำนกำยภำพ ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ห้องตรวจวัดสำยตำจัดเป็นสัดส่วนได้มำตรฐำน ปัจจัยย่อยด้ำน
บุคคลที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือควำมสำมำรถในกำรตรวจวัดสำยตำของพนักงำน ปัจจัยย่อยด้ำนกระบวนกำรที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือควำมถูกต้องของระบบกำรคิดเงิน 

5. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำกตลำดนัดมีกำรประชำสัมพันธ์ตลำดผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ อีกทั้งมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้ประชำชนเข้ำมำใช้บริกำรในตลำด เช่น จัดกิจรรมกำรแสดงดนตรี 
กำรประกวดต่ำงๆ มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ลด แลก แจก แถม บริกำรสินค้ำตัวอย่ำงเพื่อเพิ่มควำ ม
น่ำสนใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 196) แบบจ ำลอง
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกำรศึกษำเหตุจูงใจที่ท ำให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจำกกำรเกิดสิ่ง
กระตุ้นและกำรตอบสนอง (Stimulus response model) ที่มีผลโดยตรงต่อจิตส ำนึกของผู้ซื้อ (Buyer’s Black 
Box) ประกอบด้วย ลักษณะของผู้ซื้อ (Buying characteristics) และกระบวนกำรตัดสินใจซื้อ (Buying decision 
process) ซึ่งจะน ำไปสู่กำรตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer’s decision) กำรตอบสนองของผู้ซื้อ หมำยถึง พฤติกรรม
ที่แสดงออกมำของบุคคลหลังจำกมีสิ่งมำกระตุ้นซึ่งหมำยถึงกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย กำรตัดสินใจ
ด้ำนผลิตภัณฑ์ กำรตัดสินใจด้ำนรำคำและกำรตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีกำรซื้อ จำกกำรศึกษำบทบำทพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เก่ียวข้องกับกำรตอบสนองของผู้ซื้อ ส่งผลให้นักกำรตลำดสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดกลยุทธ์
กำรตลำดได้ โดยเฉพำะกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ทั้งนี้ บทบำทพฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไป
มี 5 บทบำท ได้แก่ ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจ ผู้ซื้อและผู้ใช้ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สรวีร์  ลีลำกำนต์ 
(2554) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจำก บริษัท สยำมชิคเค้น โปรดักท์ จ ำกัด สรุป
ผลกำรวิจัยได้ว่ำ มีระดับควำมส ำคัญในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำก 6 ด้ำน เรียง
ตำมล ำดับ ดังนี้ ด้ำนพนักงำน/บุคลำกร ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย และอยู่ในระดับปำนกลำง 1 ด้ำน คือ ด้ำนรำคำ ผลกำร
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจำกบริษัทสยำมชิคเค้น โปรดักท์ จ ำกัด จ ำแนก
ตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ ศำสนำและจ ำนวนที่เลือกซื้อต่อครั้ง ต่ำงกัน มีผลท ำให้ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไก่สดจำกบริษัท สยำมชิคเค้น โปรดักท์ จ ำกัด แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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6. ด้ำนบุคลำกร โดยรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำกผู้ค้ำหรือผู้จ ำหน่ำย เป็นบุคคลในท้องถิ่น จึงมีควำม
ใกล้ชิดกับผู้บริโภค จึงมีกำรสื่อสำรด้วยควำมสุภำพ เป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท ำให้เกิดควำมผูกพัน และ
สำมำรถแนะน ำสินค้ำต่ำง ๆได้อย่ำงดี เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค แต่ควรส่งเสริมให้มีกำรแต่งกำรที่สวยงำมเพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศในกำรซื้อขำยสินค้ำ และเป็นกำรดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ชยำ  (2555 : 
ไม่มีเลขหน้ำ) กล่ำวว่ำ กำรบริกำรที่ประสบควำมส ำเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 10 ประกำร ดังนี้ 1. ควำม
เชื่อถือได้ ประกอบด้วย ควำมสม่ ำเสมอ ควำมพึ่งพำได้ 2. กำรตอบสนอง ประกอบด้วย ควำมเต็มใจที่จะให้บริกำร 
ควำมพร้อมที่จะให้บริกำร มีกำรติดต่ออย่ำงต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรเป็นอย่ำงดี 3. ควำมสำมำรถประกอบด้วย 
สำมำรถในกำรสื่อสำร สำมำรถในกำรบริกำร สำมำรถในควำมรู้วิชำกำรที่จะให้บริกำร 4. กำรเข้ำถึงบริกำร(access) 
ประกอบด้วย ผู้ใช้บริกำรเข้ำใช้หรือรับบริกำรได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมำกมำยและมีควำมซับซ้อนเกินไป 
ผู้บริกำรใช้เวลำรอคอยไม่นำน เวลำที่ให้บริกำรเป็นเวลำสะดวกส ำหรับผู้ใช้บริกำร อยู่ในสถำนที่ที่ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถเข้ำติดต่อได้สะดวก 5. ควำมสุภำพอ่อนโยน ประกอบด้วย กำรแสดงควำมสุภำพต่อผู้ใช้บริกำร ให้กำร
ต้อนรับที่เหมำะสม ผู้ให้บริกำรมีบุคลิกภำพที่ดี 6. กำรสื่อสำร ประกอบด้วย มีกำรสื่อสำรชี้แจงขอบเขตและ
ลักษณะของงำนบริกำร มีกำรอธิบำยขั้นตอนกำรให้บริกำร ควำมซื่อสัตย์ คุณภำพของงำนบริกำรมีควำมเที่ยงตรง
น่ำเชื่อถือ 7. ควำมมั่นคง ประกอบด้วย ควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ 8. ควำมเข้ำใจ 
ประกอบด้วยกำรเรียนรู้ผู้ ใช้บริกำร กำรแนะน ำและกำรเอำใจใส่ผู้ ใช้บริกำร 8. กำรสร้ำงสิ่งที่จับต้องได้ 
ประกอบด้วย กำรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมส ำหรับกำรให้บริกำร กำรเตรียมอุปกรณ์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำร กำรจัดเตรียมสถำนที่ให้บริกำรสวยงำม และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนัญญำ กำญจนำภำส (2555) 
ได้ท ำกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำของนักท่องเที่ยวในตลำดน้ ำอัมพวำ จังหวัด
สมุทรสงครำม เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำของนักท่องเที่ยวและปัจจัยในกำรเลือกซื้อสินค้ำของนักท่องเที่ยว 
โดยศึกษำจำกผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้ำจำกตลำดน้ ำอัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม จ ำนวนทั้งหมด 400 คน  ผล
กำรศึกษำพบว่ำนักท่องเที่ยวในตลำดน้ ำอัมพวำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.75 มีรำยได้ต่อเดือ น
มำกกว่ำ 25,000 บำท ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำส่งผลต่อระดับกำรตัดสินใจในกำรซื้อสินค้ำในตลำดน้ ำอัมพวำในระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำอย่ำงละเอียดในแต่ละด้ำนพบว่ำ ผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญด้ำนบุคลิกภำพมำกที่สุด รองลงมำคือ
ควำมส ำคัญด้ำนกำรรับรู้ในตลำดน้ ำอัมพวำและให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรจูงใจในกำรซื้อสินค้ำน้อยที่สุด นอกจำกผล
กำรศึกษำยังชี้ให้เห็นว่ำนักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อสินค้ำที่ระลึกประเภทของกินมำกที่สุด รองลงมำเป็นสินค้ำที่เป็น
ของใช้ เช่น เสื้อผ้ำและสินค้ำที่เป็นของที่ระลึก เช่น ปำกกำ พวงกุญแจ 

7. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก โดยกำรให้บริกำรแก่ประชำชน สำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนได้อย่ำงดี มีกำรประชำสัมพันธ์ตลำด มีกำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆและให้บริกำรจำกกอง
อ ำนวยกำรอย่ำงดี ท ำให้ประชำชน ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆได้อย่ำงทั่วถึง และได้รับควำมสะดวกสบำยใน
กำรใช้บริกำร แต่เนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรตลำดนัดเป็นจ ำนวนนมำกจึงท ำให้มีรถเข้ำมำจอดบริเวณตลำดมำกจึงควร
เพิ่มเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดระเบียบกำรจรำจรให้มำกขึ้นเพื่อรองรับ ประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำรในตลำดได้อย่ำงทั่วถึง 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี กำรศึกษำเชิงคุณภำพที่เน้นทำงด้ำนกำรบริกำรอย่ ำงจริงจังเริ่มจำกผลงำนของ 
Gronroos(1982, 1983, 1984, 1990: อ้ำงใน ธีรกิติ, 2548: 182) คุณภำพ ของกำรบริกำรที่ลูกค้ำรับรู้ 
(Perceived Service Quality - PSQ) และ คุณภำพที่ลูกค้ำรับรู้ทั้งหมด (Total Perceived Quality) ซึ่งเป็น
แนวคิดที่เกิดจำกกำรวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและ ผลกระทบที่เกิดจำก ควำมคำดหวัง ของลูกค้ำเกี่ยวกับ
คุณภำพของสินค้ำที่มีต่อ “กำรประเมินคุณภำพ” ของสินค้ำหลังจำกกำรบริโภคสินค้ำนั้น “คุณภำพที่ลูกค้ำรับรู้
ทั้งหมด” โดยกล่ำวว่ำคุณภำพของกำรบริกำรที่ลูกค้ำรับรู้จะเกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบที่ส ำคัญ 2 
ประกำร คือคุณภำพที่ลูกค้ำคำดหวัง (Expected Quality) และคุณภำพที่เกิดจำกประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำร
ของลูกค้ำ (Experienced Quality)โดยทั่วไปลูกค้ำจะท ำกำรประเมินคุณภำพของกำรบริกำรจำกกำรเปรียบเทียบ
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คุณภำพที่คำดหวัง (Expected Quality) กับคุณภำพที่เกิดจำกประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำร (Experienced 
Quality) ว่ำคุณภำพทั้งสองประเภทนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งเมื่อน ำมำพิจำรณำรวมกันเป็นคุณภำพที่รับรู้ทั้งหมด 
ก็จะท ำให้ได้ผลสรุปเป็น คุณภำพที่ลูกค้ำรับรู้ได้ (PSQ) นั่นเอง ถ้ำจำกกำรพิจำรณำเปรียบเทียบในประเด็นดังกล่ำว
พบว่ำคุณภำพที่เกิดจำกประสบกำรณ์ไม่เป็นไปตำมคุณภำพที่คำดหวังจะท ำให้ลูกค้ำมีกำรรับรู้ว่ำคุณภำพของกำร
บริกำรไม่ดีอย่ำงที่คำดหวัง 

8. ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก โดยรวมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำกเนื่องจำกตลำดนัดมีควำมสะอำด 
ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกสินค้ำได้อย่ำงสบำยใจ ว่ำสินค้ำที่เลือกซื้อไปสะอำดและมีคุณภำพ นอกจำกนี้ตลำดนัด
ยังมีรูปแบบเป็นตลำดนัดภำยในร่ม คือมีหลังคำ ท ำให้อำกำศไม่ร้อน หรือหำกฝนตกสินค้ำและผู้บริโภคที่มำเลือกซื้อ
สินค้ำก็ไม่เปียกฝน นอกจำกนี้ยังมีกำรแบ่งโซนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำได้อย่ำงเหมำะสม เกิดควำมสะดวกสบำยในกำร
เลือกซื้อสินค้ำ แต่ทั้งนี้ควรมีกำรปรับปรุงทำงเดินให้กว้ำงกว่ำเดิม เพื่อผู้บริโภคสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำได้อย่ำง
สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ อเนก สุวรรณบัณฑิต และภำสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 : 177) ได้
กล่ำวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำรจะแสดงออกในทำงบวกหรือลบต่อสิ่งที่
ได้รับจำกกำรบริกำร และกำรน ำเสนอกำรบริกำรโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คำดหวังไว้ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงไป
ได้ตำมปัจจัยแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรบริกำร ได้แก่ สภำพแวดล้อมของกำรบริกำร ผู้
ให้บริกำรจะต้องสร้ำงให้เกิดควำมสวยงำมของอำคำรสถำนที่ ผ่ำนกำรออกแบบตกแต่ง กำรแบ่งพื้นที่อย่ำง
เหมำะสมลงตัวสร้ำงให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผู้ให้บริกำรและสื่อภำพลักษณ์เหล่ำนี้ออกไปสู่ผู้รับบริกำรอีก
ด้วยสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550 : 35-36 ) ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing 
Mix) คือเครื่องมือหรือปัจจัยทำงกำรตลำดที่ควบคุมได้ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำง
ควำมพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเกิดควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรของ
ตน เครื่องมือทำงกำรตลำดนี้เรียกว่ำ 7Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ รำคำ กำรจัดจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด 
บุคลำกร กระบวนกำรกำรให้บริกำรและลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก ลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก (Physical 
Evidence) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่สัมผัสจับต้องได้ของกำรให้บริกำรและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ของพื้นที่ให้บริกำร
ซึ่งจะมีผลต่อควำมประทับใจของลูกค้ำ เช่น กำรมีป้ำยโฆษณำติดอยู่หน้ำร้ำนในต ำแหน่งที่โดดเด่น เป็นต้น  และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ดนุรัตน์ ใจดี (2553) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของประชำชนในกำรเลือกใช้
บริกำรร้ำนอำหำร ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ผลกำรศึกษำด้ำนปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของประชำชนในกำร
เลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในภำพรวมอยู่ในระดับกำรตัดสินใจมำก โดยพบว่ำ ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกระบวนกำร
ให้บริกำร ด้ำนรำคำ และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ตำมล ำดับ กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของ
ประชำชนในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรในจังหวัด สุรำษฎร์ธำนี จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ขนำดครอบครัว และลักษณะที่พักอำศัย แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ และสถำนภำพสมรส ไม่แตกต่ำงกัน และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ตัดสินใจ ของประชำชนในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนอำหำรกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรในจังหวัด สุรำษฎร์
ธำนี พบว่ำ ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนบุคลำกร ด้ำน
กระบวนกำรให้บริกำร และด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนอำหำรบำงด้ำน
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรศึกษำคร้ังนี้ ตลำดนัดวันอำทิตย์ (กำดติ๊ด) อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำมำรถปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน และกำรให้บริกำรประชำชน ดังนี้  
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์ ควรมีกำรส ำรวจสินค้ำที่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคและส่งเสริมให้เกิดกำร

ผลิตสินค้ำที่ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรให้มำกข้ึน เพื่อให้เพียงพอต่อควำม 
2. ด้ำนรำคำ จึงควรมีกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้ค้ำติดแผ่นป้ำยเพื่อแสดงรำคำสินค้ำทุกรำยกำร 

เพื่อสร้ำงกำรรับรู้โดยง่ำยแก่ผู้บริโภค 
3. ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย ควรให้ค ำแนะน ำและส่งเสริมให้ผู้ค้ำมีกำรจัดวำงสินค้ำให้เป็นหมวดหมู่ เป็น

ระเบียบ สวยงำม เพื่อสร้ำงแรงดึงดูดในกำรซื้อสินค้ำแก่ผู้บริโภค 
4. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย เช่น บริกำรแจกสินค้ำในช่วงเทศบำล วำระ

พิเศษ หรือกิจกรรมคืนก ำไรให้แก่ลูกค้ำ เพื่อสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้บริโภค  
5. ด้ำนบุคลำกร ควรส่งเสริมในเร่ืองกำรแต่งกำยของผู้ค้ำ ให้สวยงำม สะอำด เพื่อสร้ำงบรรยำกำศในกำร

ซื้อขำยสินค้ำ และเป็นกำรดึงดูดผู้บริโภค 
6. ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดระเบียบกำรจรำจรให้มำกขึ้นเพื่อรองรับ 

ประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำรในตลำดได้อย่ำงทั่วถึง 
7. ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพภำยนอก ควรมีกำรปรับปรุงทำงเดินให้กว้ำงขึ้น เพื่อผู้บริโภคสำมำรถเลือก

ซื้อสินค้ำได้อย่ำงสะดวกสบำย 
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กลยุทธ์การจัดการด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นใน
ประเทศไทย 
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Apparel Fashion in Thailand 
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สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.นพดล  พันธุ์พานิช 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้า
แฟชั่นในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( B2C ) กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย และ3)เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 1,866 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2560) การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 :125) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
โดยวิธีก าหนดสัดส่วนด้วยด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า 1)ระดับความส าคัญของกลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 2) ระดับความส าคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( B2C ) กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก  3) ผลการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย มีตัวแปรที่สามารถ
ท านายความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) ด้านราคา มีตัวแปรที่สามารถท านายความส าเร็จ 
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ และตราเฉพาะสินค้าที่จ าหน่ายบน
เว็บไซต์2)ด้านการส่งเสริมการตลาด มีตัวแปรที่สามารถท านายความส าเร็จ คือประมาณการยอดขายปีถัดไปเทียบ
กับปีปัจจุบันและ3) ด้านการบริการลูกค้า มีตัวแปรที่สามารถท านายความส าเร็จ คือ ประเภทของสินค้าที่จ าหน่าย
บนเว็บไซต์ และตราเฉพาะสินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ 
 
ค าส าคัญ : ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การตลาดอิเล็กทรอนิกส์, แฟชั่น  
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Abstract 

The study of marketing strategies of electronic business e-commerce. Domestic 
Thailand fashion clothing group with the objective 1) to study the management strategies of 
electronic marketing process of the e-commerce business in fashion clothing group in the 
country, Thailand 2) to study the strategy of marketing mix of electronic business electronic 
commerce (B2C) group in country fashion clothing Thailand & 3) to study the factors that 
affect the success of your e-commerce business in country fashion clothing group Thailand. 
The population used in this research include e-commerce operators group, fashion clothing, 
which registered with the Department of business development, the number of 1,866 
(Department of business development,2017) To determine the size of the sample group 
used the formula of the Hakone Garden Yamaguchi (Taro Yamane, 1973:125) number of 
samples has 400 people, determine the way the proportions with the draw method. 
Information gathering tools is the query statistics data analysis include percentage 
frequency values, average, and standard deviation in statistics, regression testing 
(regression analysis). 

The results showed that: 1) the importance of the strategic process management, 
electronic marketing. Electronic commerce in the business of fashion garments in Thailand 
found that the overall level. When it was found that classification. All at a high level, 2) the 
importance of strategic marketing mix electronics. Business electronic commerce (B2C) 
segment in the fashion that the overall level. BY factor when found. Every factor is the high 
level 3) study the factors that affect success. Of Commerce Fashion Group in Thailand 
There are variables that can predict success. Of electronic commerce, including: 1) the price 
variations that can predict success. Electronic commerce is a business of the type of 
products sold on the site. And the only branded products sold on the site, 2) promoting, 
marketing. There are variables that can predict success. The sales forecast for next year 
compared to this year, and 3) customer service. There are variables that can predict the 
success of the products sold on the site. And the only branded products sold on the site. 
 
Keywords : Electronic commerce, E-marketing, fashion.,  
 
บทน า 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึงท าให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุนี้ จึงเกิดการน า
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ โดยข้อเด่นชัดของธุรกิจรูปแบบนี้ คือ 
สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความส าคัญขององค์ประกอบทาง
ธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน า
สินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจ ากัดด้านระยะทาง 
ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการท าธุรกรรมลงได้อย่างมาก รวมถึงสินค้ามีราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาดด้วย 

ตลาดแฟชั่นในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกัน จะเห็นได้
จากแบรนด์สินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และทุกแบรนด์ต่างพยายามพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และสอดคล้องกับมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะองค์กรที่แสวงหาผลก าไรของนวัตกรรมการ
ออกแบบ และกิจกรรมที่ท าให้เกิดก าไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณา ซึ่งมีปัจจัยหลักด้านคุณภาพ 
ด้านต้นทุนการผลิต ด้านระยะเวลาในการผลิต และด้านศักยภาพในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทยปัจจุบัน มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการประเภท B2C (ร้อยละ 80.4) รองลงมา คือ ผู้ประกอบการ B2B ร้อยละ 18.2 
และ ผู้ประกอบการ B2G ร้อยละ 1.4 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
แฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 26.4 ของธุรกิจทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณามูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นฯ จัดอยู่ในอันดับ 5 ของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด มีมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพียงร้อยละ 4.4 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติยังพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 ไม่ได้มีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่วนที่มี
การส่งเสริมการตลาดฯ โดยใช้ทั้งวิธีออนไลน์และออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7 ใช้วิธีออนไลน์อย่างเดียวร้อยละ 
9.2 และใช้ออฟไลน์อย่างเดียวร้อยละ 1.2 รูปแบบการส่งเสริมตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่นิยมใช้ การโฆษณาผ่านทาง
อีเมล์ รองลงมาเป็นโฆษณาผ่านแบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางเสริชเอ็นจิ้น และการโฆษณาผ่านทางเว็บบอร์ดตาม
เว็บไซต์ต่าง ๆ ข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการการจัดการด้านการตลาดที่ยังไม่ได้ มีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๆ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการด าเนินธุรกิจออนไลน์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานในการด าเนินธุรกิจแต่กลับยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือออนไลน์ในการด าเนินการด้านการตลาด
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดการจัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบกิจกรรมทาง
การตลาด และเครื่องมือทางการตลาดเพื่อน าไปใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าของไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดอิเล็กทรอนิกส์กับส่วนประสมทางการตลาด จะเห็นประโยชน์ใน
การที่องค์กรธุรกิจจะน ากลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในองค์กร อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าทุกองค์กร
จะได้รับประโยชน์จากการใช้กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เท่ากัน ปัจจุบันมีองค์กรจ านวนมากที่ด าเนินธุรกิจบน
อินเตอร์เน็ต ในขณะที่บางองค์กรใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเพียงสื่อในการแนะน าบริษัทและผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าผ่านเว็บไซต์
เท่านั้น อะไรคือปัจจัยของความส าเร็จในการเลือกกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Bengtsson, Boter and Vanyushyn 
(2007) ได้ท าการส ารวจบริษัทต่าง ๆ ในสวีเดนที่มีขนาดแตกต่างกัน (พิจารณาจากจ านวนพนักงาน) พบว่า องค์กรที่มี
ขนาดแตกต่างกัน จะมีปัจจัยในการน ากลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านอื่น 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความสมัครใจ ความสามารถหลักขององค์กร นโยบายของผู้ประกอบการ การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
และแรงกระตุ้นจากตลาด ดังนั้น เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จในการใช้กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์จึงควร
พิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และควรตระหนักถึงประเด็นส าคัญทางการตลาด เช่น ลูกค้า
เป้าหมาย วิธีการในการเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่ม ความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ต และคู่แข่งรายใหม่ เป็นต้น  

ความเจริญก้าวหน้าของอินเตอร์เน็ต ได้เพิ่มความสามารถอย่างมหาศาลในการด าเนินธุรกิจให้มีความสะดวก
รวดเร็วขึ้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น และสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีต้นทุนในการ
ด าเนินงานต่ า และยังสนับสนุนแนวคิดการตลาดยุคใหม่ที่มุ่งความส าคัญไปที่ลูกค้า เน้นการสร้างสินค้าและบริการที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การตลาดยุคใหม่จึงมีรูปแบบที่ลูกค้าเป็นผู้ริเริ่ม
และเป็นผู้ควบคุมกระบวนการทางการตลาด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ และบางส่วนใช้ตลาด
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการกระจายสินค้า ควรตระหนักถึงเคร่ืองมือออนไลน์ที่ก่อให้เกิดการตลาดรูปแบบใหม่ เช่น 
Facebook Marketing, Search Engine Marketing และ Social Media Marketing เป็นต้น และพิจารณาน าไปใช้ในธุรกจิ
ให้เกิดประโยชนต์่อธุรกิจเสือ้ผ้าแฟชั่นผ่านตลาดอิเล็กทรอนกิส์ ซึ่งการเลือกกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมเข้า
ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการด้านการตลาด จะช่วยให้ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริงและเพิ่ม
ความสามารถในการรักษาลูกค้าไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ( B2C ) 
กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย  
 

กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ ม

เสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทยผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆตามแนวคิดของ ฟิลลิป คอตเลอร์ (Kotler 
Philip,2004: 89) ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 6Ps+2Cs+1S แนวคิดกระบวนการด้านการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ของ Schwede,2006และแนวคิดปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยข้อมูลทั่วไปของธุรกิจของศิริวรรณ         
เสรีรัตน์ และคณะ(2549)ผู้วิจัยได้น ามาจัดท าเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังภาพ 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ   2. อาย ุ  
 3. ระดับการศึกษา 4. ต าแหน่ง 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) 
 

 
กลยุทธ์การจัดการด้านตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชัน่ใน

ประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 

กระบวนการดา้นการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
1. การส่งเสริมและการดึงดูความสนใจ  
 2. การน าเสนอขอ้มูลและความช่วยเหลือ  
 3. การให้ค าแนะน าและการขายสินค้า  
4. การให้บริการและการสนับสนุน  
5. การรักษาลกูค้า  

ที่มา : Schwede,2006 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด 6Ps+2Cs+1S) 
1. ผลิตภัณฑ์ ( Product )     
2. ราคา ( Price )      
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Place )  
4. การส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) 
5. การรักษาความเป็นส่วนตวั ( Privacy )  
6. การให้บริการส่วนบุคคล  
( Personalization )  
7. การบริการลูกค้า ( Customer service ) 
8. การสร้างชุมชน ( Community )   
9. ความปลอดภยั ( Security ) 

ที่มา : Kotler Philip,2004 

ปัจจัยข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2549) 
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วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใช้วิธีส ารวจมุ่งศึกษากลยุทธ์การจัดการ
ด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 1,866 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2560) การก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 :125) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยวิธี
ก าหนดสัดส่วนด้วยด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม และเนื้อหา
ของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต าราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการด้านการตลาด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการ
แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
 3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปตรวจสอบหาค่า IOC และทดลองใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุดเพื่อน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8775 
  4. น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดยใหผู้้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า โดยการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และได้รับแบบสอบถามกลับภายใน 15 วัน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการลงรหัส
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ให้เป็นตัวเลข ที่สามารถน าไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล 
 3. น าแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 
 2. ท าการลงรหัสแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และท าการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้ค านวณค่าสถิติต่า งๆ จากข้อมูลใน
แบบสอบถาม การค านวณหาค่าเฉลี่ย( x )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 
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4.50–5.00 หมายถึง  ระดับความส าคัญต่อกลยุทธ์ 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อกลยุทธ์ 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อกลยุทธ์ 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อกลยุทธ์ 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อกลยุทธ์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ สถิติที่ใช้คือค่าแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

2. วิเคราะห์ระดับความส าคัญของกลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย และกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( B2C ) กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย โดยรวม รายด้าน และ
รายข้อสถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (mean) ใช้แปรความหมายของข้อมูลต่างๆและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล 

3. วิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย ใช้วิธีการทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบการถดถอย 
(regression analysis)  
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญญาโท และต าแหน่งเป็น 
เจ้าของกิจการ  

2. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทย พบว่า 
ส่วนใหญ่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทมีร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตควบคู่กับร้านค้า
กายภาพ (Click and Mortar) มีลักษณะเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์ของกิจการ มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 3-4ปี มี
จ านวนพนักงาน 1-4 คน กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มชาวไทย เว็บไซต์จ าหน่ายเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งการส าหรับ เสื้อผ้ากลุ่มวัยกลางคน สินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของธุรกิจเป็นสินค้าที่มีจ าหน่ายเฉพาะ
เว็บไซต์ของท่านเท่านั้น สินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของท่านมีตราสินค้าเฉพาะไม่มีตราสินค้าเฉพาะ มีไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ยอดขายของเว็บไซต์ ในปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 11-20 และประมาณการยอดขายของเว็บไซต์ของธุรกิจในปีถัดไปเทียบกับปีปัจจุบัน  

3. ผลการศึกษากลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการ
กระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการดึงดูดความสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21รองลงมา
การรักษาลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 การให้ข้อมูลและการช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 การให้ค าแนะน าและ
การขายสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และการให้บริการและการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามล าดับ 
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  4. ผลการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( B2C ) 
กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( B2C ) กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาด้านราคา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 ด้านการสร้างชุมชนออนไลน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13ด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านระบบความปลอดภัย
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้านการบริการลูกค้า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ตามล าดับ 
  5. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าใน
ประเทศไทย โดยรวม โดยค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการหาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณถดถอยเท่ากับ 0.183 โดยสามารถ
อภิปรายความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
แฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย ได้ร้อยละ 3.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผล
ต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทยในระดับต่ า โดยมีตัวแปรที่
สามารถท านายความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย คือ สินค้าที่จ าหน่าย
บนเว็บไซต์ของธุรกิจมีตราสินค้าเฉพาะ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านราคา มีตัวแปรที่สามารถท านาย
ความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย คือสินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของ
ท่านเป็นสินค้า และสินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของธุรกิจมีตราสินค้าเฉพาะ 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวม 
มีตัวแปรที่สามารถท านายความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย คือ
ประมาณการยอดขายของเว็บไซต์ของธุรกิจในปีถัดไปเทียบกับปีปัจจุบัน และ3) ด้านการบริการลูกค้า มีตัวแปรที่
สามารถท านายความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย คือ สินค้าที่จ าหน่าย
บนเว็บไซต์ของท่านเป็นสินค้า สินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของธุรกิจมีตราสินค้าเฉพาะ 

   
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้า
แฟชั่นในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลโดยภาพรวมดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาระดับ ปริญญาโท และต าแหน่งเป็น เจ้าของ
กิจการ สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ พบว่า โดยเพศหญิงมีแนวโน้มซื้อมากกว่าเพศชาย และกลุ่มอายุ 30 ปี เป็นกลุ่มที่
มีแนวโน้มซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์มากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีแนวโน้ม
ซื้อสูงกว่า และกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์มากที่สุด 

 2. ผลการศึกษาปัจจัยข้อมูลทั่วไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทย 
พบว่า ส่วนใหญ่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทมีร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตควบคู่กับ
ร้านค้ากายภาพ (Click and Mortar) มีลักษณะเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์ของกิจการ มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
3-4ปี จ านวนพนักงาน 1-4 คน กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มชาวไทย เว็บไซต์จ าหน่ายเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งการส าหรับ เสื้อผ้ากลุ่มวัยกลางคน สินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของธุรกิจเป็นสินค้าที่มีจ าหน่าย
เฉพาะเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น สินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของท่านมีตราสินค้าเฉพาะไม่มีตราสินค้าเฉพาะ มีไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ยอดขายของเว็บไซต์ของท่านในปีนี้เทียบกับปีก่อนหน้า
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เพิ่มข้ึน ร้อยละ 11-20 และประมาณการยอดขายของเว็บไซต์ของธุรกิจในปีถัดไปเทียบกับปีปัจจุบัน ร้อยละ 11-20 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา สุโภชน์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาธุรกิจออนไลน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบ B2C และ E-Shop โดยมีลักษณะของร้านแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว และลักษณะแบบมี
หน้าร้านทางกายภาพด้วยในประมาณใกล้เคียงกัน  
 3. ผลการศึกษากลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การจัดการ
กระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของศรัญญา ธาตุท าเล (2550) ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารงานที่มุ่งเน้นการประกอบการและกลยุทธ์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารธุร กิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการประกอบการโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 
  4. ผลการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( B2C ) 
กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( B2C ) กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมใจ จอมหงส์ (2554) 
ได้การศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารการตลาดอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมี
ประสิทธิภาพการบริหารการตลาดอินเทอร์เน็ตโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของจรยุทธ ภูกิ่งหิน (2556) ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์อินเทอร์เน็ตกับงานที่มุ่งเน้นการตลาดที่มี
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่าผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี
ความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีกลยุทธ์อินเทอร์เน็ตโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
  5. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า
ในประเทศไทย โดยรวม โดยค่าสัมประสิทธิ์ด้วยการหาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณถดถอยเท่ากับ 0.183 โดยสามารถ
อภิปรายความแปรปรวนของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
แฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย ได้ร้อยละ 3.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีตัวแปรที่สามารถท านาย
ความส าเร็จ ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าในประเทศไทย คือ สินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ของ
ธุรกิจมีตราสินค้าเฉพาะ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านราคา มีตัวแปรที่สามารถท านายความส าเร็จ คือ
ประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ และการมีตราสินค้าเฉพาะที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ 2) ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีตัวแปรที่สามารถท านายความส าเร็จ คือประมาณการยอดขายในปีถัดไป และ3) ด้านการบริการลูกค้า 
มีตัวแปรที่สามารถท านายความส าเร็จ คือ ประเภทของสินค้าที่จ าหน่ายบนเว็บไซต์ การมีตราสินค้าเฉพาะที่
จ าหน่ายบนเว็บไซต์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชามญชุ์ มะลิขาว (2554) พบว่าความคิดเห็นต่อส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นด้านค่าใช้จ่ายที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. จากผลการศึกษากลยุทธ์การจัดการกระบวนการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.1 ด้านการประชาสัมพันธ์และการดึงดูดความสนใจ ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม
แฟชั่นเสื้อผ้า ควรมีการน าเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับให้มากเพียงพอที่ลูกค้าจะเปลี่ยนพฤติกรรม  

1.2 ด้านการให้ข้อมูลและการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า 
ควรมีการน าเสนอรายละเอียดสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่ง 

1.3 ด้านการให้ค าแนะน าและการขายสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่น
เสื้อผ้า ควรมีความหลากหลายของวิธีการช าระเงิน  

1.4 ด้านการให้บริการและการสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า 
ควรสร้างคู่มือเพื่อให้ลูกสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้สินค้า  

1.5 ด้านการรักษาลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควรมีการ
น าเสนอสินค้า/บริการใหม่ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใช้บริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง  
2. จากผลการศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พบข้อเสนอแนะดังนี้ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควรอธิบาย
คุณลักษณะของสินค้ามากเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ  

2.2 ด้านราคา ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควรมีวีการช าระเงินที่
หลากหลาย เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควรการ
ติดต่อกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อลุกค้าสั่งสินค้าตามที่แสดงไว้บนเว็บไซต์จะสามารถหาสินค้ามาเพื่อส่ง
มอบให้แก่ลูกค้าได้ 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าควรส่งเสริม
การตลาดในช่องทางออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์  

2.5 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควร
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลุกค้าในการแจ้งข้อมูลส่วนตัว  

2.6 ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควรท า
การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ยืดหยุ่นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 

2.7 ด้านการบริการลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควรท าการ
กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์สม่ าเสมอโดยใช้ e-mail 

2.8 ด้านการสร้างชุมชนออนไลน์ ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ มแฟชั่นเสื้อผ้า ควร
ก าหนดนโยบายในการสร้างชุมชนออนไลน์ 

2.9 ด้านระบบความปลอดภัย ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้า ควรจัดการ
ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลลูกค้า  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษากลยุทธ์การจัดการด้านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่กับ
ธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ โดยมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีข้อมูลที่หลากหลายแตกต่าง
กันไปและท าให้ได้ผลการวิจัยที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในใน
ประเทศไทยซึ่งจะท าให้องค์กรทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวัยเกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและ การศึกษา
ตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
Personal financial planning for retirement of teachers with non-formal and informal 
education in Buriram Metropolitan Administration Province – Synthesis 
 
ผู้วิจัย    วิธวดี  ชัยนิยม   

สาขาวิชาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.ทนพ.นพดล พันธุ์พานิช 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการวางแผนทาง
การเงินของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงินและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ 3) เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมการและความต้องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณและ
การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ โดยศึกษาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวนทั้งหมด 206 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

จากผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัย
เกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ระดับการศึกษา
ความสัมพันธ์กับวิธีการวางแผนการออมและการลงทุน และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ อายุการท างาน ระดับ
ต าแหน่งงานและ สถานภาพทางครอบครัว มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 2) อายุมีความสัมพันธ์กับระดับความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณค่าอยู่ระหว่าง 0.2072 ถึง 0.7498 โดย
ความเข้าใจในสิทธิผลตอบแทนหลังการเกษียณ การประเมินสถานะทางการเงิน และด้านอาชีพส ารอง มีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งหมายถึง ระดับอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการรับรู้และ
เข้าใจในการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน ช่วยเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน เป็นการ
ปลูกฝั่งการออมการใช้เงินอย่างมีวินัย 3) ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ต้องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.786 ที่นัยส าคัญ 0.05 คือ ครูมีความความ
เข้าใจในการวางแผนทางการเงินและเตรียมด้านความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมของการวางแผนทาง
การเงินของของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ 

ดังนั้น ทางหน่วยงานของรัฐควรมีนโยบายการสนับสนุกการวางแผนทางการเงินเพื่อช่วยให้ครูเกิดความ
เข้าใจ พร้อมทั้งการเตรียมการจัดฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นให้มีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยเกษียณได้
อย่างมีความสุข 
 
ความส าคัญ : การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล, การออมและการลงทุน 
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ABSTRACT 
The research was conducted among teachers from Buriram province with an aim to study:  

1) The relationship between personal factors and financial planning of teachers with 
non-formal and informal education. 2) The relationship between understanding and 
evaluation of financial situation and personal financial planning of teachers with non-
formal and informal education. 3) The relationship between the preparation and demand for 
financial training for retirement, and financial planning to prepare future retirees among 
teachers with non-formal and informal education for follow-up education before the 
retirement. To study included data collected from 206 teachers from Buriram province. The 
data was compiled from personal questionnaires completed by the participants. Statistical 
analysis of data from all samples included both descriptive and inferential statistics. 

The research found that among teachers with non-formal and informal education 
from Buriram province, personal factors, such as age and family status, correlated with 
personal financial planning for retirement as well as with the level of understanding and 
evaluation of their financial situation and its implications for retirement. For example, the 
relationship between the age of teachers with informal and non-formal education is 
positively correlated with their perception and understanding of their financial situation. 
The financial status and career backup were deemed to be important to prepare for financial 
security in later stages of life. The understanding of importance of financial planning is 
positively correlated with the need for training support for teachers with informal and non-
formal education. The correlation coefficients were significant at 0.05 level. 

The government should adopt strategies encouraging personal financial planning prior 
to the retirement to ensure future financial security prerequisite to happy and stable life. The 
strategies should include saving discipline, reasonable spending habits and planning to provide 
sufficient income for the need of the family. Teachers have indicated willingness to attend 
suitable training courses covering all aspects of personal finance and the government should 
make it easy to stimulate financial planning before entering retirement age. 
 
Keywords : Personal Financial Planning, Saving and Investment 
 
บทน า 

ประเทศไทยกับการเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัยเป็นแนวโน้มส าคัญที่ก าลังเกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราการเพิ่มของ
ประชากรที่ลดลงมากหลังจากยุค Baby Boomer และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ที่ช่วยให้อายุเฉลี่ย
ของคนเราในอนาคตผู้สูงวัยในประเทศไทยจ าเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเองมากข้ึน(นพดล, 2557) ดังนั้น การเตรียมความ
พร้อมและการสร้างรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร้างคุณภาพชีวิตวัยเกษียณที่ดีใน
อนาคต ถ้าเราจะวัดคุณภาพชีวิตของวัยเกษียณ ส่วนหนึ่งก็คือการมองว่ามีรายได้เพียงพอที่จะใช้โดยการกลับเข้ามา
สู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ประเด็นส าคัญก็คือแม้จะมีการกลับเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้น แต่พบว่า  ผู้สูงวัยที่มี
รายได้เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตในช่วงวัยเกษียณ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 
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 สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอในวัยเกษียณเกิดจากการที่คนไทยเราส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการวางแผนการออมการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณ โดยจากสถิติพบว่ารายได้
จากการออมหรือจากสินทรัพย์ของผู้สูงวัยในปัจจุบันนั้นอยู่ในระดับต่ า หรือ คิดเป็นประมาณ 4% ของรายได้
ทั้งหมด โดยมีผู้สูงวัยเพียง 10% ที่มีเงินออมมากกว่า 1,000,000 บาท ในขณะที่อีก 24% ไม่มีการออมในรูปแบบ
ใดเลย ดังนั้น หนึ่งในปัจจัยที่จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความพอเพียงส าหรับวัยเกษียณ คือ การ
พัฒนานิสัยการออมและการลงทุนตั้งแต่ในช่วงวัยท างาน 

ทั้งนี้ การเตรียมพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ จ าเป็นต้องใช้เวลาและความมีวินัยในการออม โดย
นอกจากการออมภาคบังคับ แล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องออมและลงทุนเพิ่มเติม รวมทั้งการเลือกรูปแบบการ
ลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในตราสารต่างๆ ในรูปแบบพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่
พอเพียงและช่วยให้เราสามารถมีคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ดีได้ ซึ่งปัจจุบัน มีบริการและเครื่องมือที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน เช่น การลงทุนในหุ้น / กองทุนแบบอัตโนมัติตามระยะเวล าที่ก าหนด 
แผนการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของผู้ลงทุน ซึ่งการวางแผนการลงทุนระยะ
ยาวแบบสม่ าเสมอ เหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยส าคัญในการท าให้เรามีชีวิตอย่างเกษียณสุข (รินใจ ชาครพิพัฒน์, 2560,) 
 การศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่มีผู้ให้ความสนใจ
ท าการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
อันเป็นสถาบันที่ต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับครูที่จะเกษียณอายุ ซึ่งท าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป และด้วยสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป อาจกลายเป็นปัญหาในด้าน
การบให้บริการทางสังคมของรัฐในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ จึงน่าสนใจที่จะศึกษา การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษา
ถึงสภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลผู้เกษียณอายุ การเตรียมการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุด้านเศรษฐกิจของบุคลากร 
และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจอื่นๆ ได้จัดเตรียมโครงการวางแผนเพื่อวัยเกษียณอายุ
ด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการวางแผนทางการเงินของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงินและการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคลของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัย
เกษียณ 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมการและความต้องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณและการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

       
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
ภาพ : กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
จากกรอบแนวคิดการศึกษานี้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนบุคคลลักษณะการวางแผนทางการเงิน และ

ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน เพื่อหาข้อสรุปว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัด
เขตจังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุราชการ 
 
วิธีการวิจัย 
กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 424 คน (รายงานข้อมูลจากส านักงาน DMIS60 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560) โดยอาศัยสูตร
ค านวณของ Taro Yamane (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2560) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในการค านวณกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 206 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก      
(Lots Drawing) –ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล (สุขใจ น  าผดุ, 2557) 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อายุการท างาน 
5. ระดับต าแหนง่งาน 
6. สถานภาพทางครอบครัว 
7. ขนาดครอบครัว 

 
 

การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียม 
การเกษียณ (ศิรินุช อินละคร, 2559) 
1. แผนการออมและการลงทนุ 
2. วัตถุประสงค์ในการวางแผน 
3. สัดส่วนการออม 
4. ระยะเวลา 

 
  

ความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน 
(ศิรินุช อินละคร, 2559) 

1. ความเข้าใจในสิทธผิลตอบแทนหลังการ
เกษียณอายุ 

2. การประเมินสถานการณ์ทางการเงิน 
3. อาชีพส ารอง 

2.

การเตรียมการและความต้องการสนับสนุน 
ด้านการฝึกอบรมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

(สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต,์ 2555) 
1. การเตรียมการของครูเกษียณอายุ 
2. การเตรียมการเกษียณอายุงาน 
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การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) น าเสนอค่าแจกแจงความถี่ (Frequency)ค่าความถี่ร้อย
ละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ค่าสถิติ Contingency coefficient และ Pearson Product Correlation ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนผู้ตอบ(คน) อัตราร้อยละ 
เพศหญิง 113 54.9 
อายุต่ ากว่า 35 ปี 80 38.8 
ปริญญาตรี 170 82.5 
6 – 15 ป ี 109 52.9 
พนักงานราชการ 171 83.0 
สมรส 164 79.6 
3 – 5 คน 162 78.6 

 จากการตารางที่ 1 ศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ กลุ่มตัวอย่างมาก
ที่สุด คือเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.9 มีอายุต่ ากว่า 35 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็น 
อัตราร้อยละ 38.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 170 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 82.5 อายุการท างานอยู่
ระหว่าง 6 – 15 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 ต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน 171 คน คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 83.0 มีสถานภาพสมรสจ านวน 164 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 79.6 และสมาชิกในครอบครัว 3 – 
5 คน จ านวน 162 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 
 
ส่วนที่ 2 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จ านวนผู้ตอบ (คน) อัตราร้อยละ 
การออมและการลงทุนรูปแบบเงินฝากประจ า 183 คน 44.9 
วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 191 คน 53.7 
ไม่ได้ก าหนดแน่นอนออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย 172 คน 83.5 
เป้าหมายทางการเงินระยะยาว – 5 ปีขึ้นไป 140 คน 68.0 

จากการตารางที่ 2 ศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดยส่วนมาก
จะเลือกการออมและการลงทุนในรูปของเงินฝากประจ า จ านวน183 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.9 มีวัตถุประสงค์
ของการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต จ านวน 191 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.7 มีสัดส่วนเงินออมไม่ได้
ก าหนดแน่นอนออมตามเงินที่เหลือจากการ ใช้จ่าย จ านวน 172 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.5 และมีการก าหนด
เป้าหมายระยะยาว – 5 ปีขึ้นไป จ านวน 140 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 68  
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ส่วนที ่3 ความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน  
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความความเข้าใจด้านการประเมินสถานการณ์          

ทางการเงินของครูการเงินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขต จังหวัดบุรีรัมย์
โดยรวม  

ประเด็น ᵪ S.D. ระดับความ
เข้าใจ 

ความเข้าใจในสิทธิผลตอบแทนหลังการเกษียณอายุ 
การประเมินสถานะทางการเงิน 
อาชีพส ารอง 

3.56 
3.51 
3.32 

0.570 
0.573 
0.814 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.50 0.543 มาก 

จากตารางที่ 3 ระดับความความเข้าใจด้านการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของครูการเงินการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์  โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย คือ ความเข้าใจในสิทธิผลตอบแทนหลังการเกษียณอายุ 
และการประเมินสถานะทางการเงิน ส่วนด้านอาชีพส ารอง อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ส่วนที่ 4 การเตรียมการ และความต้องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการเตรียมการ ความต้องการด้านการฝึกอบรมทาง

การเงินเพื่อเกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัด
บุรีรัมยโ์ดยรวม 

ประเด็น ᵪ SD ระดับการ 
การเตรียมการของครูหลังการเกษียณอายุ 
ความต้องการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ 

3.53 
3.49 

0.602 
0.573 

มาก 
ปานกลาง 

รวม 3.51 0.547 มาก 
 จากตารางที่ 4 การเตรียมการ และความต้องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ

ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม พบว่า อยู่ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย คือ การเตรียมการของครู
หลังการเกษียณอายุ ส่วนด้านความต้องการสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์และตรวจสอบสมมติฐาน 
จากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับต าแหน่งงาน และ
สถานภาพครอบครัว มีความสัมพันธ์การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

2



ตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวิธีการวางแผนการออมและการลงทุนของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระดับ
การศึกษา 

หุ้น
สหกรณ ์

หุ้น/
หลักทรัพย ์

เงินฝาก
ประจ า 

การท าประกัน
ชีวิตแบบ

สะสมทรัพย ์

กองทุนรวม
เพื่อเลี ยง

ชีพ 

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ

ข้าราชการ 
รวม Sig 

ไม่ตอบ 
18 

(29.5) 
0 

(0.0) 
24 

(39.3) 
19 

(31.2) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
61 

(100.0) 

0.035* 

ต่ ากวา่
ปริญญาตรี 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

5 
(83.3) 

1 
(16.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

6 
(100.0) 

ปริญญาตรี 
57 

(17.1) 
1 

(0.3) 
151 

(45.2) 
123 

(36.8) 
1 

(0.3) 
1 

(0.3) 
334 

(100.0) 

ปริญญาเอก 
1 

(14.2) 
0 

(0.0) 
3 

(42.9) 
3 

(42.9) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
7 

(100.0) 

รวม 
76 

(18.7) 
1 

(0.2) 
183 

(44.9) 
146 

(35.8) 
1 

(0.2) 
1 

(0.2) 
408 

(100.0) 

*ค่านัยส าคัญทางสถิติ = 0.05 
 

ตารางที่ 5 (ต่อ) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงิน
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แผนเพื่อ
การลงทุน
ในอนาคต 

เก็บไว้ใช้
ยาม

ฉุกเฉิน 

เพื่อใช้ยาม
เกษียณอาย ุ

เพื่อ
การศึกษา
ของสมาชิก
ในครอบครัว 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายใน

การดูแล
สุขภาพเมื่อ
เกษียณอาย ุ

อ่ืนๆ รวม Sig 

อา
ยุ 

ต่ ากว่า 35 ปี 
75 

(56.3) 
23 

(17.3) 
17 

(12.8) 
16 

(12.0) 
1 

(0.8) 
1 

(0.8) 
133 

(100.0) 

0.001* 
 

35-45 ปี 
50 

(50.5) 
10 

(10.1) 
28 

(28.2) 
6 

(6.1) 
5 

(5.1) 
0 

(0.0) 
99 

(100.0) 

46-55 ปี 
64 

(52.9) 
10 

(8.3) 
39 

(32.2) 
7 

(5.8) 
1 

(0.8) 
0 

(0.0) 
121 

(100.0) 

มากกว่า 55 ปี 
2 

(66.7) 
0 

(0.0) 
1 

(33.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
3 

(100.0) 

รวม 
191 

(53.7) 
43 

(12.1) 
85 

(23.9) 
29 

(8.1) 
7 

(1.9) 
1 

(0.3) 
356 

(100.0) 

อา
ยุก

าร
ท า

งา
น 

ไม่ตอบ 
3 

(30.0) 
2 

(20.0) 
2 

(20.0) 
2 

(20.0) 
0 

(0.0) 
1 

(10.0) 
10 

(100.0) 

0.003* 

0-5 ปี 
29 

(61.7) 
8 

(17.0) 
2 

(4.3) 
7 

(14.9) 
1 

(2.1) 
0 

(0.0) 
47 

(100.0) 

6-15 ปี 
103 

(54.2) 
26 

(13.7) 
43 

(22.6) 
13 

(6.8) 
5 

(2.6) 
0 

(0.0) 
190 

(100.0) 

16-25 ปี 
53 

(51.0) 
7 

(6.7) 
37 

(35.6) 
6 

(5.8) 
1 

(1.0) 
0 

(0.0) 
104 

(100.0) 

25 ปีขึ้นไป 
3 

(60.0) 
0 

(0.0) 
1 

(20.0) 
1 

(20.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
5 

(100.0) 

รวม 
191 

(53.7) 
43 

(12.1) 
85 

(23.9) 
29 

(8.1) 
7 

(2.0) 
1 

(0.3) 
356 

(100.0) 
*ค่านัยส าคัญทางสถิติ = 0.05 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แผนเพื่อ
การลงทุน
ในอนาคต 

เก็บไว้ใช้
ยาม

ฉุกเฉิน 

เพื่อใช้ยาม
เกษียณอาย ุ

เพื่อ
การศึกษา
ของสมาชิก
ในครอบครัว 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายใน

การดูแล
สุขภาพเมื่อ
เกษียณอาย ุ

อ่ืนๆ รวม Sig 

ระ
ดับ

ต า
แห

น่ง
งา

น 

ไม่ตอบ 
12 

(46.2) 
4 

(15.4) 
3 

(11.5) 
7 

(26.9) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
26 

(100.0) 

0.004* 
 

ผู้บริหาร 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(100.0) 
รอง
ผู้อ านวยการ 

5 
(50.0) 

2 
(20.0) 

2 
(20.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(10.0) 

10 
(100.0) 

ข้าราชการ 
17 

(50.0) 
2 

(5.9) 
14 

(41.2) 
1 

(2.9) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
34 

(100.0) 
พนักงาน
ราชการ 

157 
(54.9) 

35 
(12.2) 

66 
(23.1) 

21 
(7.3) 

7 
(2.4) 

0 
(0.0) 

286 
(100.0) 

รวม 
191 

(53.7) 
43 

(12.1) 
85 

(23.9) 
29 

(8.1) 
7 

(2.0) 
1 

(0.3) 
356 

(100.0) 

สถ
าน

ภา
พท

าง
คร

อบ
คร

ัว 

ไม่ตอบ 
11 

(52.4) 
4 

(19.0) 
3 

(14.3) 
3 

(14.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
21 

(100.0) 

0.026* 

โสด 
23 

(45.1) 
9 

(17.6) 
11 

(21.6) 
5 

(9.8) 
2 

(3.9) 
1 

(2.0) 
51 

(100.0) 

สมรส 
154 

(55.6) 
29 

(10.5) 
70 

(25.3) 
20 

(7.2) 
4 

(1.4) 
0 

(0.0) 
277 

(100.0) 

หย่าร้าง 
3 

(42.9) 
1 

(14.3) 
1 

(14.3) 
1 

(14.3) 
1 

(14.3) 
0 

(0.0) 
7 

(100.0) 

เป็นหม้าย 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(100.0) 

รวม 
191 

(53.7) 
43 

(12.1) 
85 

(23.9) 
29 

(8.1) 
7 

(2.0) 
1 

(0.3) 
356 

(100.0) 

*ค่านัยส าคัญทางสถิติ = 0.05 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลใน
ด้านระดับการศึกษาความสัมพันธ์กับวิธีการวางแผนการออมและการลงทุน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig 
= 0.035, และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ อายุการท างาน ระดับต าแหน่งงานและ สถานภาพทางครอบครัว  มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig = 0.001, 0.003, 
0.004 และ 0.026 ตามล าดับ 
 

สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กับความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงินด้านการ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อน
วัยเกษียณ 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของระดับอายุกับความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ 

 
ค่าเฉลี่ยความเข้าใจในสิทธิ

ผลตอบแทนหลังการเกษียณ 
ค่าเฉลี่ยการประเมิน
สถานะทางการเงิน 

ค่าเฉลี่ยอาชีพ
ส ารอง 

อายุ 

ค่าเฉลี่ยความเข้าใจในสิทธิ
ผลตอบแทนหลังการเกษียณ 

1.0000 .7498** .5536** .2466** 

ค่าเฉลี่ยการประเมินสถานะ
ทางการเงิน 

 1.0000 .6670** .2541** 

ค่าเฉลี่ย 
อาชีพส ารอง 

  1.0000 .2072** 

อายุ    1.0000 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของอายุกับความสัมพันธ์ของ
ระดับอายุกับความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณค่าอยู่ระหว่าง 0.2072 ถึง 0.7498 โดยความเข้าใจในสิทธิ
ผลตอบแทนหลังการเกษียณ การประเมินสถานะทางการเงิน และด้านอาชีพส ารอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญ ซึ่งหมายถึง ระดับอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการรับรู้และเข้าใจในการ
ประเมินสถานการณ์ทางการเงิน ช่วยเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน เป็นการปลูกฝั่งการ
ออมการใช้เงินอย่างมีวินัย 
 

สมมติฐานที่ 3 ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับความต้องการสนับสนุนด้านการ
ฝึกอบรมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณและการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ 
ตารางที่ 7 ผลทดสอบความสัมพันธ์ของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินกับความต้องการการสนับสนุน       

ด้านการฝึกอบรมของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
ก่อนวัยเกษียณ 

ความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม 
ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน 

R Sig 
1. การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของตนเอง 0.738 .000 
2. การจัดท าบัญชีทรัพย์สิน 0.777 .000 
3. การบริหารค่าใช้จ่ายภายหลังการเกษียณอายุงาน 0.779 .000 
4. การประเมินการรายได้และรายจ่าย 0.781 .000 
5. การฝึกอาชีพเสริม 0.768 .000 
6. แนวทางการประกอบอาชีพภายหลังการเกษียณอายุงาน 0.886 .000 
รวม 0.786 .000 

หมายเหตุ : r คือ ค่าสหสัมพันธ์เพียรสัน 
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จากตารางที่7 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องการฝึกสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง มีค่า
สหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.738 ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเร่ืองการจัดท าบัญชีทรัพย์สิน มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.777 
ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการ
ฝึกอบรมในเร่ืองการบริหารค่าใช้จ่ายภายหลังการเกษียณอายุงาน มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.7779 ตัวแปร
ของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม
ในเรื่องการประเมินการรายได้และรายจ่าย มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.781 ตัวแปรของความเข้าใจในการ
วางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องการฝึกอาชีพ
เสริม มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.768 ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่ องแนวทางการประกอบอาชีพภายหลังการ
เกษียณอายุงาน มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.886ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปณี ไตรทอง (2555) 
 สรุปได้ว่า ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการ
สนับสนุนด้านการฝึกอบรม มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.786 ที่นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ความเข้าใจในการ
วางแผนทางการเงินมีความสมัพันธ์กับความตอ้งการการสนับสนนุด้านการฝึกอบรมของการวางแผนทางการเงินของ
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 

ศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือเพศหญิง มี
อายุต่ ากว่า 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการท างานอยู่ระหว่าง 6 – 15 ปี ต าแหน่งพนักงานราชการ มี
สถานภาพสมรส และสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน จากอายุส่วนใหญ่ของครูยังน้อยอยู่ ท าให้มีการวางแผน
การเงินแบบการออมและการลงทุนในรูปของเงินฝากประจ าเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านปัจจัยทางการเงิน มี
วัตถุประสงค์ของการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต เนื่องจากยังไม่มีการวางแผนการท างานจนสู่วัยเกษียณ
เพราะโอกาสการท างานที่ใหม่ยังส่งผลถึงความไม่พร้อมด้านการวางแผนการเงินที่แน่ชัดไม่ได้ก าหนดแน่นอนออม
ตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย เป้าหมายทางการเงินระยะยาว  
 ศึกษาพบว่า ความเข้าใจด้านการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของครูการเงินการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ครูมีความเข้าใจในสิทธิผลตอบแทนหลังการเกษียณอายุ สามารถ
การประเมินสถานะทางการเงิน และการวางแผนหาอาชีพส ารองรองรับการก้าวสู่วัยเกษียณ ดังนั้น ครูควรมีการ
เตรียมการ และความต้องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมทางการเงินและการเตรียมการของครูหลังการเกษียณอายุ
เป็นส่วนที่ต้องน าไปสู่ความต้องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการเกษียณอายุ  
สมมติฐาน 

ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัย
เกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ แต่เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาความสัมพันธ์กับวิธีการวางแผนการออมและการลงทุน           
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ามีค่า Sig = 0.035, และปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ อายุการท างาน ระดับต าแหน่ง
งานและ สถานภาพทางครอบครัว มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการวางแผนทางการเงินที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่ามีค่า Sig = 0.001, 0.003, 0.004 และ 0.026 ตามล าดับ 
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ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของอายุกับความสัมพันธ์ของระดับอายุกับ
ความเข้าใจและการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัด
เขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณค่าอยู่ระหว่าง 0.2072 ถึง 0.7498 โดยความเข้าใจในสิทธิผลตอบแทนหลังการ
เกษียณ การประเมินสถานะทางการเงิน และด้านอาชีพส ารอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งหมายถึง 
ระดับอายุของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการรับรู้และเข้าใจในการประเมินสถานการณ์
ทางการเงิน ช่วยเตรียมความพร้อมและน าชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน เป็นการปลูกฝั่งการออมการใช้เงินอย่าง
มีวินัย 

ผลการศึกษาพบว่าความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการ
สนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเร่ืองการฝึกสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.738 
ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการ
ฝึกอบรมในเรื่องการจัดท าบัญชีทรัพย์สิน มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.777 ตัวแปรของความเข้าใจในการ
วางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องการบริหาร
ค่าใช้จ่ายภายหลังการเกษียณอายุงาน มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.7779 ตัวแปรของความเข้าใจในการ
วางแผนทางการเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องการประเมิน
การรายได้และรายจ่าย มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.781 ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องการฝึกอาชีพเสริม มีค่าสหสัมพันธ์
เพียรสันเท่ากับ 0.768 ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการ
การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องแนวทางการประกอบอาชีพภายหลังการเกษียณอายุงาน มีค่าสหสัมพันธ์
เพียรสันเท่ากับ 0.886 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปณี ไตรทอง (2555) 
 สรุปได้ว่า ตัวแปรของความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการ
สนับสนุนด้านการฝึกอบรม มีค่าสหสัมพันธ์เพียรสันเท่ากับ 0.786 ที่นัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น ความเข้าใจในการ
วางแผนทางการเงินมีความสมัพันธ์กับความตอ้งการการสนับสนนุด้านการฝึกอบรมของการวางแผนทางการเงินของ
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนวัยเกษียณ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 

1. จากผลการวิจัยการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าส่วนใหญ่มีการออมตามจ านวนเงินที่เหลือจากรายได้เฉลี่ยใน
แต่ละเดือน ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเข้ามาเสนอแนะเก่ียวกับการออม หรือสร้างแรงจูงใจในการออมมากข้ึน  
  2. งานวิจัยพบว่าครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนใหญ่
ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินยามเกษียณอายุ นอกจากนั้นการสนับสนุนการฝึกอบรมยังมีผลท า
ให้การวางแผนทางการเงินมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากครูการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย สังกัดเขตจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนมากจะเป็นพนักงานราชการที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก ทั้งอายุยังอยู่ในวัย
ท างานมากกว่าวัยเกษียณ จึงท าให้การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณค่อนข้างน้อย แต่ถ้าการเริ่มต้นวางแผน
ตั้งแต่เนิ่นๆจะท าให้คุณภาพชีวิตของครูต่างจังหวัดมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 
   
 
 
 

252



เอกสารอ้างอิง  
ฐาปณี ไตรทอง. 2555. การวางแผนทางการเงินวัยเกษียณอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหง . 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. Yamane. 2560. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นพดล พันธุ์พานิช. (2557). กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.์ หน้า 423 -440. 

นพดล พันธุ์พานิช, วิชิต อู่อ้น และสิทธิรักษ์ รอยตระกูล. (2555). ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์โดยใช้ 7 เอสของแมคคินซีย์กับความยั่งยืนของความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย. วารสารวิชาการ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 18, ฉบับที่ 2. 

ศิรินุช อินละคร. 2559. การเงินส่วนบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สุขใจ น้ าผุด และคณะ. 2557. กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์. 2555. การเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ : วี.พรินทร์ (1991) วันที่ค้น 19 มิถุนายน 2561 
รินใจ ชาครพิพัฒน์. 2560. การวางแผนส าหรับวัยเกษียณ.http://portal.settrade.com (ออนไลน์) ค้นวันที่          

18 ตุลาคม 2560 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุ.http://social.nesdb.go.th/SocialStat/ StatReport 

_Final.aspx?reportid = 1209&template=2R1C&yeartype= M&subcatid=27 (ออนไลน์) ค้นวันที่ 
12 ตุลาคม 2561 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2557. การวางแผนทางการเงิน. www.1213.or.th 
(ออนไลน์) ค้นวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

รายงานข้อมูลจากส านักงาน DMIS60. บุคลากรครู กศน. 2560. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
http://202.29.172.133/DSMIS/ 

253



คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
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ผู้วิจัย   ศุทธินี  เสือเปรม 
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อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
และเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้แทนสมาชิกที่แตกต่างกัน ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด จ านวน 533 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามรวบรวม
ข้อมูล มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค เท่ากับ .876 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test 
เมื่อพบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยก าหนดค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็น
ข้าราชการครู และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 10-20 ปี ผู้แทนสมาชิกมี
ความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.07) หมวดที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวด
ที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ( X =4.19) รองลงมาคือ หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้             
( X =4.12) หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ( X =4.11) หมวดที่ 1 การน าองค์กร ( X =4.10) หมวดที่ 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( X =4.07) หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ( X =3.99) และหมวดที่มีระดับค่าเฉลี่ย
น้อยสุดคือ หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X =3.92) 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ที่แตกต่างกัน ต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด โดยภาพรวมพบว่า 
ผู้แทนสมาชิกที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้แทนสมาชิกที่มี อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพ การบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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Abstract 
This research purpose is to study quality management by Public Sector 

Management Quality Award (PMQA) and compare personal factors that affect the different 
levels of member representative opinion. The sample is 299 people. This is a quantitative 
research and use questionnaires to collect data. The Cronbach’s Coefficient Alpha is 0.876. 
Descriptive statistics such as mean and variance, t-test and One-Way ANOVA are used to 
test the results. 

The research found that most respondents are female, aged 41-50 years, bachelor's 
degree, work as a teacher and with 10-20 years as membership. The overall opinion of 
quality management of Phitsanulok Teacher Saving Cooperative limited, is at the high level 
( X =4.07). The descending order of each factors are section 7 Results ( X =4.19), section 4 
Measurement, analysis and knowledge management ( X =4.12), section 6 Process 
management ( X =4.11), section 1 Leadership ( X =4.10), section 2 Strategic Planning, 

section 5 Workforce focus ( X =3.99) and section 3 Customer and stakeholders focus 
( X =3.92), respectively. When comparing between each personal factors, we found that 
gender factor do not have different opinion on quality managment. Age, education, position 
and membership period have an effect on level of quality management. 

 
Keywords : Quality, Management, Saving Cooperative. 
 
บทน า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ (Savings Cooperative) เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งร่วมกันด้วยความสมัครใจ 
เพื่อสนองความต้องการทางการเงิน และมีจุดหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการด าเนินธุรกิจ
ที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และอยู่บนพื้นฐานค่านิยมของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ เป็น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นธรรมและความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่น
ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเงินฝากจากสมาชิก และให้สมาชิกกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย แต่ไม่ได้
ค านึงถึงผลก าไร โดยน าก าไรจากการด าเนินงานมาแบ่งปันให้สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่ถือทุก ๆ ปี โดยมีความเชื่อ
ร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความ
เป็นธรรม และสันติสุขในสังคม (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2555 : 9) 

ธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์มีลักษณะคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนทั้งหลายคือ การรับ
ฝากเงิน การถือหุ้น และการให้สินเชื่อ แต่กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบัน การเงินในอีกรูปแบบหนึ่ง 
กล่าวคือ มีกระแสเงินเข้า ระยะยาว ได้แก่ ทุนเรือนหุ้นซึ่งสมาชิกจะต้องถือหุ้นกับสหกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นประจ า ทุก
เดือน และมีกระแสเงินเข้า ระยะสั้น ได้แก่ เงินรับฝาก จากสมาชิกและผลตอบแทนของเงินที่ให้บริการสินเชื่อแก่
สมาชิก รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการทางการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่ท าให้สมาชิกสามารถใช้เงินจน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของความอยู่ดีกินดีได้อย่างแท้จริง เพื่อที่จะให้การบริหารเงินของสหกรณ์บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์จึงควรพิจารณาในเรื่องความสามารถในการบริหารงาน
เชิงธุรกิจอยู่เสมอซึ่งผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ย่อมมีส่วนเป็นผลกระทบต่อจ านวนสหกรณ์และจ านวน
สมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจได้ด้วย 
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จากในอดีตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 
จนถึงปี 2559 ระยะเวลา 56 ปี ด้วยการขับเคลื่อนของเหล่าสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการ ซึ่ง
ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกได้ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และสวัสดิการแก่สมาชิก ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวน
สมาชิกเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับจ านวน และความต้องการของสมาชิก กา ร
ด าเนินงานของสหกรณ์ฯเป็นการสัมพันธ์กันระหว่างสมาชกิ คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการในการบริหาร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ น าพาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์อย่างแท้จริง จึงก่อให้เกิด
ปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ตามมา เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเข้ามาด าเนินงานในแต่ละปีบัญชีนั้น 
ต้องมาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ในระบบประชาธิปไตย แต่ในความเป็นจริงซึ่งใช้ระบบโควต้ าแบ่งจ านวน
คนออกไปตามเขตแล้วเลือกบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่ง ซึ่งในส่วนนี้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาขาดความรู้ 
ความช านาญการในระบบสหกรณ์ ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิผล และยังเอื้อผลประโยชน์แก่
พวกพ้องตนเองในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่สมาชิกรายอื่น ด้านสมาชิกเองนั้นเมื่อเข้า
มาก็ไม่ได้ศึกษาในระเบียบ/ข้อบังคับอย่างชัดเจน เช่น ในกรณีที่สมาชิกคืนใบเสร็จตามระเบียบของสหกรณ์แล้วจะ
ไม่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน แต่สมาชิกส่วนมากกลับแจ้งว่าไม่ทราบท าให้เสียผลประโยชน์แก่ตัวสมาชิก  ส่วนฝ่าย
จัดการนั้นปัญหาหลัก ๆ ที่สะท้อนทุกวันนี้ คือ การบริการของเจ้าหน้าที่ จะสังเกตได้จากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีในแต่ละคร้ัง จะมีผู้แสดงความคิดเห็นให้กับเจ้าหน้าที่ไปในทางลบ 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ต้องพิจารณา
หาแนวทางท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีประสิทธิผลมากข้ึน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารหรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอื่นได้ วิธีการหนึ่งที่จะท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีประสิทธิผลได้คือ 
ควรมีการน าคุณภาพการบริหารงาน มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสามารถเป็นแนวทางในการเสนอแนะ
เป็น กลยุทธ์การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) (ส านัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) , 2552 : 
4-14) : ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1.การน าองค์กร หมวดที่ 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 3. 
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
หมวดที่ 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ และหมวดที่ 7. ผลลัพธ์การด าเนินการ 
มาท าเป็นกรอบแนวคิดและสามารถสรุปแนวความคิด เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประกอบด้วย  

1. ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ านวน 533 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 229 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (PQMA) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ค่าความถี่และร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (PQMA) 7 หมวด 
ประกอบด้วย หมวดการน าองค์กร หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดการ
จัดการกระบวนการ และหมวดผลลัพธ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมาย
ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.50–5.00 หมายถึง  ระดับคุณภาพการบริหารมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับคุณภาพการบริหารน้อยที่สุด 
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น าค่าที่ได้มาท าการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (PQMA) จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ตาม
สมติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ (t-test) ส าหรับข้อมูล 2 กลุ่มคือ เพศ ใช้ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว F-test (One-Way ANOVA) ส าหรับข้อมูลที่ มี 2 กลุ่มขึ้นไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ .05 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อความ
ในส่วนข้อเสนอแนะและคิดคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
เชิงพรรณนาเพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

3. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคือผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพิษณุโลก จ านวน 30 คน แล้วน าผลการทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s Coefficient Alpha Method) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .845 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2561 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีผลสรุปดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 229 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.38 มีอายุระหว่าง 

41-50 ปี ร้อยละ 42.79 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.05 มีต าแหน่งเป็น ข้าราชการครู ร้อยละ 58.52 
และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก 10-20 ปี ร้อยละ 39.30 

2. ระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) ตามความคิดเห็นของผู้แทนสมาชิก โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายหมวดพบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกหมวด หมวดที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หมวด
ที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 หมวดที่ 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และหมวดที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายหมวดพบว่า 

2.1 หมวดที่ 1 การน าองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการก าหนดตัวชี้วัดส าคัญ และก าหนดให้มี
ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ผู้บริหาร มี
การกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรองลงมา ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

2.2 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดมี
การก าหนดขั้นตอนแผนปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.16 ข้อที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่าง
ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
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2.3 หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ข้อที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 

2.4 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ายู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ขององค์กร สมาชิกและบุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ของสมาชิกและบุคลากรและน าแผนไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

2.5 หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการจัด
สภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีความปลอดภัย ถูกหลักอาชีวะอนามัย และสะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีระบบประกันคุณภาพของ
การฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

2.6 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการปรับปรุง
กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการด าเนินการดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียจากผลการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อย
สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 
และกระบวนการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 

2.7 หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการประเมิน
ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (PQMA) จ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ผู้แทนสมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) ไม่แตกต่างกัน (Sig.=.233) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายหมวดพบว่าผู้แทนสมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) แตกต่างกัน 1 หมวด 
คือ หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ (Sig.=.000) 

3.2 ผู้แทนสมาชิกที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายหมวดพบว่าผู้แทนสมาชิกที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครพูิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) แตกต่างกันทุกหมวด 
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3.3 ผู้แทนสมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) แตกต่างกัน 
(Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายหมวดพบว่าผู้แทนสมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PQMA) ไม่แตกต่างกัน 2 หมวด คือ หมวดที่ 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Sig.=.187) และหมวดที่ 7. ผลลัพธ์
การด าเนินการ (Sig.=.516) 

3.4 ผู้แทนสมาชิกที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) แตกต่างกัน 
(Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายหมวดพบว่าผู้แทนสมาชิกที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.5 ผู้แทนสมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) ไม่
แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายหมวดพบว่าผู้แทนสมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PQMA) 

 
อภิปรายผล 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. หมวดที่ 1 การน าองค์กร อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการก าหนดตัวชี้วัดส าคัญ และก าหนดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ (2553) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือ
วิเคราะห์สถานภาพองค์การเทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า 
สถานภาพการบริหารงานของเทศบาลต าบลชุมพลบุรี ด้านการน าองค์กรอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดย
พบว่าผู้บริหารมีการสร้างนโยบาย มีความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการบริหารงาน การท าให้
บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฏหมายและจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดมีการก าหนดขั้นตอนแผนปฏิบัติงาน
ให้มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจกับสมาชิก หรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ในเรื่องยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติการ สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐนรี ทองแก้ว ( 2555) 
ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส านักพระราชวัง ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกบการพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อยู่ใน
ระดับมาก โดยเห็นว่าองค์กรมีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ มีความเหมาะสม แผนที่
ยุทธศาสตร์มีความชัดเจน มีการด าเนินการตามแผนและติดตามแผนจากผลรายงานตัวชี้วัด พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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3. หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการก าหนด
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ทีดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณศรี แววงาม (2555) 
ที่ศึกษาเรื่องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตามทัศนะของบุคลากร 
จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 
วิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย รองลงมาคือ วิทยาลัยมีการก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

4. หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า
ยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู้ขององค์กร สมาชิกและบุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ของ ธฤษณุ รอดรักษา (2553) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลสมุทรสาครมีผลด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งพิจารณาตามข้อค าถามจะพบว่า เทศบาลนครสมุทรสาคร
มีการวัด การวิเคราะห์ผลการด าเนินการขององค์กร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการด าเนินการของส่วนราชการ 

5. หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีความ
ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวะอนามัย และสะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการ รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด มีแผนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตติญา ลัดดา
กลม (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ พนักงานราชาการเห็นด้วยว่าหน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้าน
การศึกษา การฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและผลการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ และ
หน่วยงานมีการส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

6. หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการด าเนินการดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท างานซ้ า และความ
สูญเสียจากผลการด าเนินการ รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณศรี แววงาม (2555) 
จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเห็นด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 
วิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการด าเนินการดีขึ้นและ
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียจากผลการด าเนินการ 

7. หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม
พันธกิจขององค์กร รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการประเมินพัฒนาขององค์กร สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ณัฐนรี ทองแก้ว (2555) ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการอยูใน
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ระดับมาก โดยเห็นว่าองค์กรมีการด าเนินงานบรรลุความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ การวัดผลการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสร้างคุณค่า การวัดผลการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน การวัดผลการด าเนินการและ
ประสิทธิผลด้านระบบงาน และการวัดผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร มีความชัดเจนอยู่ใน
ระดับมาก 

8. จากผลการเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (PQMA)  

8.1 ด้านเพศ โดยภาพรวมพบว่าผู้แทนสมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุณีย์ นาคทับที (2552) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกต่อการ
บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จ ากัด ไม่แตกต่างกัน 

8.2 ด้านอายุ โดยภาพรวมพบว่า ผู้แทนสมาชิกที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) 
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ พนิธดา สัญญอาจ (2549) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการ
บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริหารงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จ ากัดด้านอายุให้ผลการทดสอบแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

8.3 ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ผู้แทนสมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PQMA) แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ จารุณีย์ นาคทับที (2552) ผลการศึกษาพบว่า
สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จ ากัด 
แตกต่างกัน  

8.4 ด้านต าแหน่ง โดยภาพรวมพบว่า ผู้แทนสมาชิกที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PQMA) แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ พนิธดา สัญญอาจ (2549) ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบ
สมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสว่นบคุคลและ ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริหารงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จ ากัด ด้านต าแหน่งงานให้ผลการทดสอบแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

8.5 ด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยภาพรวม พบว่าผู้แทนสมาชิกที่มี ระยะเวลาการเป็น
สมาชิกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ พิเศษ หนองมีทรัพย์ 
(2553) ที่ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธนชาติ จ ากัด 
ศึกษาเฉพาะพนักงานธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีระยะเวลาการเป็น
สมาชิกแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะกรรมการไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. หมวดที่ 1 การน าองค์กร จากผลการผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรมีการแจ้งผลการบริหารให้กับ
สมาชิกทราบตามก าหนดการของตัวชี้วัด และควรมีการทบทวนสายบังคับบัญชา และหน้าท่ีงานและอ านาจในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของบุคลากรในสายงานหรือค่อมสายงานให้มีความชัดเจน 
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2. หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม หรือท าโครงการใด ควรมีการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องและเขียนแผนการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนครอบคลุม ทั้งเรื่อง คน วัสดุ งบประมาณ และระยะเวลา
ด าเนินการ 

3. หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการศึกษาผู้บริหารควรมี
การทบทวน และจัดท าเอกสารในการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ และผลประโยชน์ให้มีความชัดเจน และควรมีการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น หลากหลายช่องทาง 
เช่น จัดตู้รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นตอนประชุม เปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ หรือโทรศัพท์เข้ามายังหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น 

4. หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ จากผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ขององค์กร สมาชิกและบุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องสารในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การสื่อสารในองค์กรเป็น
ระบบ และเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่องค์กรต้องมีการกระตุ้นให้สมาชิก ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
ไปใช้งานระบบดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควรมีการวางแผนการอบรม 
และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคลคน เป็นรายปี และควรมีการหมุนเวียนสมาชิก และบุคลากรเข้ารับ
การอบรมอย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดท าระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์หรืออินทราเน็ต (E-leaning) ขององค์กร 

5. หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
มีการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีความปลอดภัย ถูกหลักอาชีวะอนามัย และสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในการท างานมีความส าคัญต่อ สุขภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม 5 
ส และการตรวจอาชีวะอนามัย ในเร่ือง แสง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ การดูแลรักษาความปลอดภัย ควรมี
ความเหมาะสม และผู้เกี่ยวข้องควรมีการทบทวนการจัดการอบรม หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ทั้งภายในและ
ภายนอกว่าบุคลากรได้ใช้งบประมาณการเข้ารับการอบรมคุ้มค่า กับความรู้ที่ได้รับหรือการน ากลับมาใช้ในองค์กรได้
จริง อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

6. หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มี
การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการด าเนินการดีขึ้น และป้องกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียจากผลการด าเนินการ ดังนั้นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรมีการ
ทบทวนและจัดท าบัญชีความเสี่ยงขององค์กรและในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงที่รุนแรงและมี
ความส าคัญ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อหาแนวทางป้องกันและสามารถรับมือกับความเสี่ยงนั้น ได้ รวมทั้ง
เมื่อเกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดใหม่ ๆ เกิดขึ้นควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนเหตุการณ์และจัดท าแนว
ทางแก้ไข ป้องกัน และผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดมาตรฐานกระบวนการดังกล่าว 

7. หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ จากผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มี
การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร ดังนั้นเมื่อมีการประเมินผลแล้วควรน าจุดอ่อน 
และจุดแข็งที่ได้จากการประเมินมาจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ขององค์กรต่อไป และผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควร
จัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์กร เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

8. ด้านอายุ เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่เท่ากัน ย่อมมีประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะประสบการณ์
ในเรื่องของการบริหารจัดการ ดังนั้นในข้อก าหนด หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ควรมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติ
ตามได้ง่าย 

 
 

263



9. ด้านระดับการศึกษา เนื่องจากในองค์กร มีความแตกต่างในเรื่องของระดับการศึกษา การก าหนด
นโยบาย หรือกฎระเบียบ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการใช้ข้อความ ที่ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย การที่
ผู้บริหารสื่อสาร ลงสู่ผู้ปฏิบัติการ ควรมีการประเมินว่ามีความเข้าใจที่ตรงกัน 

10. ด้านต าแหน่ง ในแต่ละต าแหน่งจะมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร
แตกต่างกัน หน้าที่ของผู้บริหารคือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับชั้นต่าง ๆ ร่วมถึงผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ
และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและท าตามกฎขององค์กร ร่วมถึงการรับทราบผลประโยชน์ของตนเอง และของ
องค์กร 

11. ด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด เนื่องจากอายุการเป็นสมาชิก
นั้นมีความเกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องข้อมูลต่าง ๆ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ การที่จะแก้ไขความแตกต่างในด้านนี้คือ 
การมีฐานข้อมูลให้สมาชิก/ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศึกษา หาข้อมูล การที่ผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลการประชุม และข้อมูลผล
การปฏิบัติงานไว้ในฐานข้อมูลสารสนเทศท าให้มีความรู้เรื่องขององค์กรเพิ่มข้ึน 
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มาตรฐานจริยธรรมดา้นการเงินการบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่ดี และธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ออมทรัพย์ 
 
ETHICAL STANDARD FINANCIAL AND ACCOUNTING, GOOD INTERNAL 
CONTROL SYSTEM AND GOOD GOVERNANCE OF SAVINGS COOPERATIVES  
 
ผู้วิจัย   สราวุธ  ดวงจันทร์ 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  

คณบดีและผู้อ านวยการหลักสูตรบัญชี คณะบัญชี  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  

 
บทคัดย่อ 
กลไกและเครื่องมือที่ส าคัญของการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วย 
 1. มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชี ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
การเงินการบัญชีของสหกรณ์ที่เป็นธรรม 2) ด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในสหกรณ์ 3) ด้านความ
รับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสมาชิก และ 5) ด้านความรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสงัคม 
 2. ระบบการควบคุมภายในที่ดี ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
2) ด้านการประเมินความเสี่ยง 3) ด้านกิจกรรมควบคุม 4) ด้านข้อมูลและการสื่อสาร และ 5) ด้านการติดตามและ
ประเมินผล 
 3. ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 9 หลัก คือ 1) หลักประสิทธิผล2) หลักประสิทธิภาพ 
3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักมอบอ านาจ            
8) หลักนิติธรรม และ 9) หลักความเสมอภาค 
 
ค าส าคัญ : มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชี, ระบบการควบคุมภายในที่ดี, ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 
Abstract 
Key mechanisms and tools for the operation of the savings cooperative include: 
 1.Ethical standards Financial and accounting consists of 5 components: 1) Financial 
management, accounting of fair cooperatives. 2) The prevention and suppression of 
corruption in cooperatives. 3) Responsibility for Cooperative Officers 4) Responsibility to 
Members 5) Community and Social Responsibility 
 2. Good internal control system consists of 5 components: 1) Control environment 
2) Risk assessment 3) Controlling activities 4) Information and communication                       
5) Monitoring and evaluation 
  3. Good governance consists of 9 elements: 1) effectiveness, 2) performance                  
3) responsiveness, 4) accountability, 5) transparency, 6) participation, 7) mandate, 8) rule of 
law, 9) Equality 
 
Keywords : Ethical standards Financial and accounting, Good internal control system, 

Good governance 
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บทน า 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  ซึ่งเมื่อได้รับการจดทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แล้ว จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล (ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, 2554 หน้า 2) สหกรณ์ยังถือเป็น
สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีส่วนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศไทย ทุกรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านระบบสหกรณ์ โดยมุ่งพัฒนาระบบ
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกได้แต่การที่สหกรณ์จะด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจของไทยที่ยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข็มแข็งทางการเงินและสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้กับสหกรณ์ (มติชนสุดสัปดาห์, 2560)  
 มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่ดี และหลักธรรมาภิบาล เป็นกลไกที่
ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงาน
และการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ก าหนดไว้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ๆ 
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด สหกรณ์ออมทรัพย์จึงต้องมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี เพราะการควบคุมถือว่าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ 
และบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจัดให้มีขึ้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ดูแลรักษาสินทรัพย์ 2) ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชี 3) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย 4) 
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ว่างไว้ และ 5) มีการป้องกันค้นพบทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ 
(ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี, 2558, หน้า 3)  การควบคุมภายในจึงเป็นการสร้างความมั่นใจได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าหากได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ต้องการได้ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดวิธีการท างานให้ไปสู่วัตถุประสงค์ และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยการควบคุมต่าง ๆ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร การวางระบบการควบคุมภายในจึง
ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการ
ควบคุมขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทุจริต การปลอมแปลงเอกสาร 
เป็นต้น เพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นองค์กรที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและเอื้อให้ธุรกิจเติบโต และพัฒนาให้แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน หรือเป็นองค์กรที่มี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2556, หน้า 1) หรืออาจเรียกว่า ธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลว่า เป็นระบบที่ท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และที่ส าคัญเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จึงเป็นหลักการที่
หลายองค์กรได้ให้ความส าคัญในการน ามาปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกิจที่ก าหนดไว้  (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2558, หน้า 1) อีกทั้งยังสามารถก าหนดมาตรการในการเฝ้า
ระวังและการก ากับดูแล โดยการสร้างมาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มี
ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถรับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากระบบสหกรณ์ (มติชนสุดสัปดาห์, 2560) การบริหารจัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
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มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชี  
 การบริหารการเงินการบัญชีของสหกรณ์ด้วยเป็นธรรม หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ที่สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อก าหนดต่างๆ ในระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เก่ียวข้องรวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีที่ดี ค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น 
 1.  การบริหารการเงินการบัญชีของสหกรณ์ด้วยความเป็นธรรม การตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ที่สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อก าหนดต่างๆในระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เก่ียวข้องรวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีที่ดีและเหมาะสมค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  1.1 มีการก าหนดระเบียบของสหกรณ์อย่างถูกต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับและเนื้อหาของ
ระเบียบมีสาระส าคัญเป็นไปตามร่างระเบียบฯที่ทางราชการก าหนด 
  1.2 สหกรณ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามสาระส าคัญที่ก าหนดในระเบียบมีความเหมาะสม
และครอบคลุมการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  1.3 ผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนระเบียบของสหกรณ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   1.4 สหกรณ์ก าหนดนโยบายการบัญชีสอดคล้องกับระเบียบทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ค าแนะน าและหนังสือเวียนต่าง ๆ 
  1.5 สหกรณ์ก าหนดระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีที่ดีและเหมาะสมกับลักษณะ
การด าเนินธุรกิจและมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม 
  1.6 สหกรณ์มีผู้ท าบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการจัดท าบัญชี งบทดลองและงบการเงินได้
อย่างถูกต้องแม่นย า 
  1.7 สหกรณ์ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารงานและมีการเสนองบทดลองและงบ
การเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
  1.8 สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  1.9 สหกรณ์มีการใช้อัตราส่วนทางการเงิน ในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม 

1.10 สหกรณ์มีการจัดท างบการเงินและเสนอที่ประชุมใหญ่อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. การป้องกันและป้องปรามการทุจริตในสหกรณ์ การก าหนดนโยบายป้องกันและป้องปรามการทุจริตใน
สหกรณ์และสร้างจิตส านึกให้คณะกรรมการด าเนินการเจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกและผู้ตรวจสอบกิจการตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ในการป้องกันและป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้แก่ 
   2.1 สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายป้องกันและป้องปรามการทุจริตในสหกรณ์ 
   2.2 สหกรณ์มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายป้องกันและป้องปรามการทุจริตในสหกรณ์ที่ก าหนดให้
ผู้เกีย่วข้องได้ทราบและถือปฏิบัติ 
  2.3 สหกรณ์มีมาตรการในการควบคุมให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและป้องปรามการ
ทุจริตในสหกรณ์ 
  2.4 ผู้บริหารสหกรณ์เป็นตัวอย่างในด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีพฤติกรรม
ในการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวงพ้อง 
  2.5 สหกรณ์มีกิจกรรมในการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียของสหกรณ์ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ในการป้องกันและป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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  2.6 สหกรณ์ควบคุมให้มีการจัดท ารายงานธุรกรรมทางการเงินเสนอส านักงาน ปปง. 
 3. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาสหกรณ์ให้มีความยั่งยืนสหกรณ์ควรใส่ใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานขวัญกาลังใจค่าตอบแทนและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีส่วนร่วมในการ1 ก าหนดแผนงานและเป้าหมายในการท างานรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของ
สหกรณ์ได้แก ่
   3.1 สหกรณ์สรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในสหกรณ์อย่าง
เป็นธรรม 
   3.2 สหกรณ์จัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
   3.3 สหกรณ์จัดให้มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  3.4 สหกรณ์ก าหนดให้มีหลักประกันการท างานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 
   3.5 สหกรณ์มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างชัดเจน 
   3.6 สหกรณ์มีการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนในปริมาณที่เหมาะสม 
   3.7 สหกรณ์มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 
   3.8 สหกรณ์มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างาน 
   3.9 สหกรณ์มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
 4. ความรับผิดชอบต่อสมาชิก การให้ความส าคัญต่อการให้บริการสมาชิกเพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกรวมทั้งการเปิดโอกาสให้สมาชิกรับรู้และตรวจสอบข้อมูลในสหกรณ์ได้แก่ 
   4.1 สหกรณ์มีการควบคุมให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกด้วยจิตบริการอย่างความเสมอภาคและเป็น
ธรรม 
   4..2 มีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและน าความคิดเห็นของสมาชิกมาพิจารณาและ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม 
   4.3 สหกรณ์มีการน าความคิดเห็นของสมาชิกมาพิจารณาและด าเนินการอย่างเหมาะสม 
 4.4 สหกรณ์มีการด าเนินงานโดยมุ่งดูแลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก 
 4.5 สหกรณ์สร้างการรับรู้แก่สมาชิกว่าสหกรณ์มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สมาชิก
ทราบและรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 
   4.6 สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกมีช่องทางในการแจ้งพฤติกรรมอันชวนสงสัยทางการเงินที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ 
 5. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม การตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ของสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละชุมชน โดยสหกรณ์สนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
   5.1 สหกรณ์มีการสร้างวินัยทางการเงินให้บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์รายบุคคลในแต่ละหน่วย 
   5.2 สหกรณ์ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมสมาชิกรายบุคคลเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
   5.3 สหกรณ์สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
   5.4 สหกรณ์ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 ระบบควบคุมภายในที่ดี หมายถึง การค้นหาและการตัดสินใจกระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ก าหนดขึ้น เพื่อป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด การ
ป้องกันและการตรวจพบการทุจริต การป้องกันความเสียหายจากเหตุร้ายแรงที่ไม่คาดคิด รวมถึงการปฏิบัติตาม
นโยบายของคณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันรักษาทรัพย์สิน ความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี 
และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา ในรูปแบบการประเมินด้วยตนเอง 
 สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง การก าหนดนโยบายและวิธีการควบคุมภายในที่มีผลมาจาก
ทัศนคติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน 
   1.1 สหกรณ์จัดให้มีวิธีการที่เหมาะสมเมื่อมีสัญญาณว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายที่มากเกิน
กว่าประมาณการ 
  1.2 สหกรณ์จัดท าเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงรายละเอียดความรู้ ความช านาญของบุคคลส าหรับ
แต่ละงานอย่างครบถ้วน 
  1.3 คณะกรรมการด าเนินการมีการพูดคุย ประชุม ร่วมกับผู้รับผิดชอบทางด้นการบัญชีและ
การเงิน ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
  1.4 สหกรณ์มีวิธีปฏิบัติต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดท าบัญชี การดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
ชัดเจน 
  1.5 สหกรณ์มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเมื่อสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นจริงเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม 
  1.6 สหกรณ์ก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 
  1.7 สหกรณ์ให้ความส าคัญกับมาตรฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อใช้ในการประเมิลผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจน 
 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ
ก าหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมที่จะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าความเสียหายจากข้อผิดพลาด/บกพร่องหรือการทุจริตจะไม่เกิดขึ้น
 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก าหนดขึ้นเพื่อที่จะสามารถป้องกัน ลด 
หรือค้นพบความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
   2.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ในทิศทางเดียวกัน 
  2.2 สหกรณ์จัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดมีความ
เหมาะสม 
  2.3 การระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์มีความ
เหมาะสม 
  2.4 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
  2.5 สหกรณ์มีการจัดท าการประเมินความเสี่ยงส าหรับระบบงานต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.6 สหกรณ์ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลดขั้นตอนงานได้อย่างมประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก าหนดขึ้นเพื่อที่จะสามารถป้องกัน          
ลด หรือค้นพบความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
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  3.1 สหกรณ์ก าหนดผลงานที่คาดหมายไว้ ทั้งในรูปจ านวนผลงาน และระยะเวลาปฏิบัติตาม
แผนงานเป็นไปอย่างชัดเจน 
  3.2 สหกรณ์ปรับปรุงคู่มือหรือวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
  3.3 การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดขึ้นในสหกรณ์ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี 
  3.4 สหกรณ์ก าหนดอ านาจในการอนุมัติในแต่ละระดับมีความเหมาะสมชัดเจน 
  3.5 สหกรณ์จัดให้มีระบบการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่างกันอย่างเหมาะสม 
  3.6 สหกรณ์ก าหนดวิธีการควบคุมกระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  3.7 สหกรณ์จัดระบบการควบคุมทรัพย์สินประเภทเงินสด เอกสารสิทธิต่าง ๆ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส านักงานมีความปลอดภัย 
  3.8 การตรวจสอบทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
  3.9 สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 
  3.10 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์มีความเหมาะสม 
 สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงาน การพิจารณาสั่งการ การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสิ่งบอกเหตุสัญญาณเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
ส่วนฝ่ายจัดการสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลข้อมูลที่จัดท าไว้
แล้วส่งไปถึงผู้ที่ควรได้รับ และสามารถน าข้อมูลที่ได้รับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ 
   4.1 การจัดระบบสารสนเทศในสหกรณ์สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

  4.2 ระบบการจัดการและรวบรวมสารสนเทศในสหกรณ์มีความถูกต้องครบถ้วน 
  4.3 การเข้าถึงและการเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี 
 4.4 สหกรณ์มีข้อมูลที่ได้รับทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกถูกต้อง 
 4.5 สหกรณ์มีการจัดระบบการสื่อสารภายในทั้งที่เป็นการทางการและไม่เป็นทางการมีความชัดเจน 
 4.6 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างดี 

 การติดตามและประเมินผล หมายถึง การเฝ้าสอดส่องดูแลกิจการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนดและมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุความ
แตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการด าเนินงาน สรุปและเสนอ ข้อแนะน าเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
  5.1 สหกรณ์จัดระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง 
  5.2 สหกรณ์มีการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
  5.3 สหกรณ์มีกระบวนการหรือวิธีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
  5.4 สหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม 
  5.5 สหกรณ์มีการควบคุมภายในถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ 
  5.6 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการจัดท ารายงานเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานที่ตั้งไว้ 
และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  5.7 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่ก าหนดไว้ 
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ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 
 ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและโดยประหยัดเป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรมเพื่อให้สหกรณ์สามารถด าเนินงานประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมั่นคงส่งผลให้สหกรณ์
เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 9 หลัก ดังต่อไปนี้  
 หลักประสิทธิผล หมายถึง การที่สหกรณ์ได้ด าเนินการต่าง ๆ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ 
และวิธีการสหกรณ์ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่สหกรณ์ตั้งไว้ โดยการปฏิบัติ
สหกรณ์จะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ที่ชัดเจน 

1.1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของสหกรณ์ 
1.2 สหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และสามารถน าไป

พัฒนาสหกรณ์ได้จริงทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
1.3 สหกรณ์มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแผนงาน 
1.4 สหกรณ์มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5 สหกรณ์ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การที่สหกรณ์สามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามหลักการสหกรณ์ อุดมการณ์
สหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ และมีเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า 
ด าเนินไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยัดทั้งด้านเวลา ทรัพยากร และก าลังคน จะประกอบด้วยดัชนีชี้
วัดที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  2.1 สหกรณ์มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 สหกรณ์มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 การก ากับและติดตามการด าเนินการของสหกรณ์โดยการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
  2.5 สหกรณ์ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า 
  2.6 สหกรณ์ออทรัพย์ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานมุ่งเน้นคุณภาพของผลงานเป็นส าคัญ 
 หลักการตอบสนอง หมายถึง การที่สหกรณ์มีการบริหารจัดการและด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ สามารถตอบสนองต่อความขัดแย้งหรือความต้องการของสมาชิก 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกัน 
 3.1 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีเกี่ ยวกับการ
ให้บริการเป็นไป 
 3.2 สหกรณ์มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนสอคล้องกับความต้องการของ
สมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 
  3.3 สหกรณ์มีระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  3.4 สหกรณ์มีการพัฒนาผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทีม่ีความรู้ความสามารถ และมีใจบริการ 

  3.5 สหกรณ์น านวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการอย่างเพียงพอ 
 หลักภาระรับผิดชอบ หมายถึง การที่ทุกฝ่ายในสหกรณ์ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และผลจากการกระท าของตน ตลอดจนเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้มีส่วนร่วมในสหกรณ์ รวมถึงไม่เพิกเฉย
ต่อปัญหาสาธารณะ และการช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อสังคม 
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  4.1 คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
  4.2 มีการควบคุม ดูแล และร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้มีผลการด าเนินงานและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับสมาชิกดีขึ้น 
  4.3 คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจัดการทุ่มเทในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 
  4.4 สหกรณ์จัดท าต าแหน่งงานและค าบรรยายลักษณะงานของสหกรณ์ได้ครบถ้วน 
  4.5 สหกรณ์จัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
  4.6 สหกรณ์จัดให้มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์อย่างจริงจัง 
 หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยพัฒนาวิธีการด าเนินงานของสหกรณ์
ที่โปร่งใส ก าหนดขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ รวมถึงการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรท าให้เกิดความโปร่งใสกับสังคมภายนอก 
  5.1 เจ้าหน้าที่สหกรณ์น าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงิน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
  5.2 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีการจัดท ารายงาน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานสหกรณ์อย่างถูกต้องครบถ้วน 
  5.3 สหกรณ์มีการก าหนดค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าที่พัก มีความ
ชัดเจนและโปร่งใสตามความเหมาะสมของสถานภาพปัจจุบัน 
  5.4 สหกรณ์จัดวางโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสอบทานระหว่างกันได้ 
  5.5 สหกรณ์มีระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินกิจการแผนงาน และ
หรือโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
  5.6 สหกรณ์มีพัฒนาวิธีการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง สหกรณ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ได้แก่ สมาชิก กรรมการและฝ่ายจัดการ มี
ส่วนในการร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจทั้งในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อ
สร้างสรรค์และจรรโลงความผาสุกของส่วนรวม รวมถึงร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของสหกรณ์ด้วย  
  6.1 สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน หรือแผนกลยุทธ์ 
หรือร่างงบประมาณในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  6.2 สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญที่มีผลกระทลต่อ
สหกรณ์ 
  6.3 บุคลากรของสหกรณ์ทุกคนมีส่วนในการพัฒนาเงินทุนภายในอย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
  6.4 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ 
  6.5 เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีอิสระในความคิด สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
คณะกรรมการได้อย่างแท้จริง 
 หลักการมอบอ านาจ หมายถึง สหกรณ์มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่กรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่
สมาชิก และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีการปรับปรุงกระบวนการ การด าเนินงานที่ดีของสหกรณ์ 
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  7.1 สหกรณ์มีการบริหารงานตามหลักการมอบอ านาจที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  7.2 สหกรณ์มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
  7.3 สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจอย่างเหมาะสม 
  7.4 สมาชิกได้รับความพึงพอใจในการกระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 
  7.5 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 หลักนิติธรรม หมายถึง สหกรณ์ได้ก าหนด กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์โดยค านึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
  8.1 สหกรณ์จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิอย่างเหมาะสม 
  8.2 สหกรณ์จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างทั่วถึง 
  8.3 สหกรณ์มีการศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  8.4 สหกรณ์ให้ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 
  8.5 สหกรณ์มีการพัฒนาคุณภาพกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการใช้อ านาจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างเหมาะสม 
  8.6 สหกรณ์มีกระบวนการพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษอย่างเป็นธรรม 
 หลักความเสมอภาค หมายถึง การที่สหกรณ์ด าเนินการโดยการยึดมั่นความถูกต้อง ไม่มีการแบ่งแยก อีก
ทั้งยังต้องค านึงถึงความเสมอภาค แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ยึดถือในการปฏิบัติได้เท่าเทียมกัน 
  9.1 สหกรณ์ให้ความเสมอภาคในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  9.2 การส่งเสริมการด าเนินงานให้สมาชิก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการปฏิบัติและได้รับสิทธิอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  9.3 สหกรณ์จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา และรับข้อร้องเรียนอย่างทั่วถึง 
  9.4 สหกรณ์มีช่องทางในการเผยแพร่ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสหกรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  9.5 สหกรณ์มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม 
  9.6 กระบวนการท างานและการให้บริการสมาชิกท าได้ตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน 
  9.7 ฐานข้อมูลสารสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ต่อสหกรณ์เห็นผลอย่างชัดเจน 
 
สรุป 
 การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งแก่สมาชิกได้แต่การที่สหกรณ์
จะด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างความเข็มแข็งทางการเงินและสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ควรมีกลไกหรือ
เครื่องมือใน การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินและบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ มาใช้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
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 1. มาตรฐานจริยธรรมด้านการเงินการบัญชี ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร
การเงินการบัญชีของสหกรณ์ที่เป็นธรรม 2) ด้านการป้องกันและป้องปรามการทุจริตในสหกรณ์ 3) ด้านความ
รับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสมาชิก และ 5) ด้านความรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสงัคม 
 2. ระบบการควบคุมภายในที่ดี ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
2) ด้านการประเมินความเสี่ยง 3) ด้านกิจกรรมควบคุม 4) ด้านข้อมูลและการสื่อสาร และ 5) ด้านการติดตามและ
ประเมินผล 
 3. ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 9 หลัก คือ 1) หลักประสิทธิผล 2) หลักการ
ตอบสนอง 3) หลักภาระรับผิดชอบ 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลัก
มอบอ านาจ 8) หลักนิติธรรม และ 9) หลักความเสมอภาค 
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ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
 
THE MEMBER SATISFACTION OF DEPOSITORY MONEY SERVICE AT 
PHITSANULOK TEACHER SAVING COOPERATIVE LIMITED 
 
ผู้วิจัย   สายชล  บุญค า 

สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิก จ าแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 387 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค เท่ากับ .881 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test เมื่อพบ
ความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติเท่ากับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มาเป็นระยะเวลา 10-20 ปี 
ระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.02) ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (X =4.09) 
รองลงมาคือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (X =4.08) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (X =4.04) ด้านการ
รู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ( X =3.94) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
( X =3.92) 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ที่แตกต่างกัน ต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับ
ฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามแนวคิดคุณภาพในการให้บริการใน 5 ด้าน โดยภาพรวมพบว่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดที่มี เพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝาก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดไม่แตกต่างกัน ส่วนสมาชิกที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน ที่นัยส าคัญ
ทางสถิติ .05  

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ สมาชิก บริการเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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Abstract 
This research purpose is to study the member satisfaction of depository money 

service at Phitsanulok Teacher Saving Cooperative limited and compare personal factors that 
affect the different levels of satisfaction. The sample is 387 people. This is a quantitative 
research and use questionnaires to collect data. The Cronbach’s Coefficient Alpha is 0.881 
Descriptive statistics, t-test and One-Way ANOVA are used to find the results. 

The research found that most respondents are female, age 41-50 years old, 
bachelor's degree with the average income per month of 20,001-30,000 baht and 10-20 
years of membership. The overall member satisfaction of depository money service at 
Phitsanulok Teacher Saving Cooperative limited is at the high level (X =4.02). The 
descending order by different factors are Tangibility (X =4.09), Assurance (X =4.08), 
Reliability (X =4.04), Empathy (X =3.94) and Responsiveness (X =3.92), respectively 

When comparing the member satisfaction on different personal factors, we found 
that different genders do no different in satisfaction. However age, education, the average 
income per month and the period of member time at Phitsanulok Teacher Saving 
Cooperative limited that affect the different levels of satisfaction. 

 
Keywords : Satisfaction, Member, Depository Money Service, Saving Cooperative. 
 
บทน า 

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบสหกรณ์ที่มีการจัดตั้งขึ้นในชุมชนต่างๆ มีสมาชิกของ
สหกรณ์มาจากทุกสาขาอาชีพขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งของชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในสหกรณ์โดยระบบของสหกรณ์จะมีระบบการด าเนินงาน คือ การที่สมาชิก
ของสหกรณ์ฯน าเงินของตนมาสะสมไว้เป็นกองทุน โดยสมาชิกทุกๆคนจะสามารถสะสมเงินทุนตามก าลัง
ความสามารถของตนเอง โดยการฝากเป็นประจ าและสม่ าเสมอตามที่ระบบของสหกรณ์นั้นได้ก าหนดไว้ และกองทุน
ที่ช่วยกันสะสมนี้เองที่จะสามารถเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนได้ต่อไป โดยการกู้ยืมและคิดอัตราดอกเบี้ยใน
อัตราส่วนที่ลดลงเร่ือยๆ เมื่อจ านวนเงินที่เรากู้ยืมเริ่มลดลง หรือกล่าวได้ว่า เมื่อเราคืนเงินต้นมากขึ้น ดอกเบี้ยก็จะ
ลดลงนั่นเอง ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบสหกรณ์จัดเป็นระบบที่มุ่งหวังให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ภายใต้การบริหารงานโดยสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกภายในสหกรณ์ฯ 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ การเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ การ
แข่งขันในธุรกิจบริการรุนแรงขึ้น การบริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือเท่านั้นจึงจะสามารถด ารงสถานะในการ
แข่งขันได้ โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เน้นการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งการ
บริการที่มีคุณภาพนั้นต้องอาศัยการพัฒนาระบบงานทุกหน่วยงานในทุกระดับไม่เว้นตั้งแต่องค์การบริหารสูงสุด 
ผู้อ านวยการสหกรณ์ลงไปจนกระทั่งถึงระดับปฏิบัติงานล่างสุดทั้งสหกรณ์และทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพราะปัจจุบันผู้ที่มาใช้บริการมีมาตรฐานการด ารงชีวิตสูงขึ้น มีความรู้และมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มีความต้องการปรารถนาคุณภาพชีวิตที่ดีและต้องการได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน และหากการ
ให้บริการนั้นมีความบกพร่องจนท าให้ผู้รับบริการเกิดความเสียหายหรือสูญเสียด้วยสาเหตุจากความประมาท
เลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ดูแลตามสมควรแล้ว อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการ เจ้าหน้าที่ทุก
แผนกควรมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานว่า การบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ด้วยตนเองใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องน าไปสู่การ
บริการที่มีคุณภาพ การให้บริการด้านเงินรับฝากนับเป็นบริการด้านหน้า เพราะเป็นจุดตั้งต้นของการให้บริการจึง
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ต้องสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ โดยการให้บริการที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้มารับด้านการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะวิจัยว่า ระบบการให้บริการด้านเงินรับฝากแก่สมาชิกของสหกรณ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจของสมาชิกและให้เป็นไปตามปรัชญาของสหกรณ์อย่างแท้จริง
หรือไม่ โดยการวิจัยครั้งนี้จะท าการวิจัยสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยจะท าการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อระบบการให้บริการด้านเงินรับฝากของ
สหกรณ์ในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับและเกณฑ์การรับฝากคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ด้านเงินรับฝาก การ
ให้บริการในด้านเงินรับฝากอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น และจะน ามาวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อพัฒนาการให้บริการด้าน
เงินรับฝากแก่สมาชิกของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการใน 5 มิติหลัก ของ Zeithaml, 
Parasuraman and Berry (1990 : 28) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibility) ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) ด้านการให้ความ
เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการ
ให้บริการด้านเงินรับฝาก ของ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ความเชื่อถือไว้วางใจได ้
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
4. การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 
5. การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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วิธีการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประกอบด้วย 

ประชากร คือ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ านวน 11 ,857 คน (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด, 2560 : 1) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 387 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี คุณภาพในการให้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการใน 5 มิติหลัก ของ Zeithaml, 
Parasuraman and Berry (1990 : 28) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibility) ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) ด้านการให้ความ
เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) จ านวนด้านละ 6 ข้อ รวม
ทั้งสิ้น 30 ข้อ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะ
เชิงบวก มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อข้อความนั้นมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน 
4 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อข้อความนั้นมาก เท่ากับ 4 คะแนน 
3 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อข้อความนั้นปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
2 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อข้อความนั้นน้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
1 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อข้อความนั้นน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 

ก าหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 
4.50–5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
(t-test) ส าหรับข้อมูล 2 กลุ่มคือ เพศ ใช้ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) ส าหรับข้อมูลที่ 
มี 2 กลุ่มขึ้นไป คือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อความ
ในส่วนข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) โดยวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เชิงพรรณาเพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด พึงพอใจต่อการให้บริการด้านรับฝากเงิน 
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ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จ ากัด จ านวน 30 คน แล้วน าผลการทดลองมาใช้
ค านวณเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบราค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha Method) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ได้ค่าเท่ากับ .881 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2561 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีผลสรุปดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 387 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.70 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.57 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และเมื่อจ าแนกตามระยะเวลา
การเป็นสมาชิก พบว่าส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มาเป็นระยะเวลา 10-20 ปี 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 

2. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความ
พึงพอใจระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ จากมากไปน้อยดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibility) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อันดับที่ 2 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 อันดับที่ 3 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อันดับที่ 4 ด้านการรู้จัก
และเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ (Responsiveness) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

2.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศประกอบการด าเนินงาน เครื่องถ่ายเอกสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีที่นั่งพักระหว่างการรอให้บริการ อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 

2.2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ข้อ 
คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด เป็นไปตามระเบียบปฏิบั ติอย่างถูกต้อง 
และ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการแต่งกายที่สะอาดและเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 ส่วนข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการติดประกาศแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับเงินรับฝากและดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

2.3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้ อที่มีระดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ท่านได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ส่วนข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดมีความรู้
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
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2.4 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ (ให้บริการผ่าน 
เว็บไซต์ http:// www.phsc.net) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

2.5 ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มี
ความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ตามแนวคิดคุณภาพในการให้บริการใน 5 ด้าน 
คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) และด้านการรู้จักและ
เข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) โดยภาพรวมพบว่าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด โดยภาพรวมพบว่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดที่มี เพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝาก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดไม่แตกต่างกัน (Sig=.236) ส่วนสมาชิกที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig=.000, 021, 
000, 000 ตามล าดับ) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 สมาชิกที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ไม่แตกต่างกัน (Sig.=.236) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าสมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Sig.=.000) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Sig.=.003) และ ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ผู้รับบริการ (Sig.=.021) และมีความความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
(Sig.=.413) และด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Sig.=.809) 

3.2 สมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าสมาชิกที่มีอายุต่างกัน มีความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกันทุกด้าน 

3.3 สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.021) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าสมาชิกที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
ไม่แตกต่างกันทุ 1 ด้าน คือ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Sig.=.150) 

3.4 สมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีความความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด 
แตกต่างกันทุกด้าน 
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3.5 สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝาก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าสมาชิกที่มี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ต่างกัน มีความความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด ไม่แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Sig.=.300) 
 
อภิปรายผล 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) รองลงมาคือ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ 
(Assurance) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชาติ ปูอุรี (2554) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผล
การศึกษาพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในด้าน รูปลักษณ์หรือความเป็นรูปธรรมของการบริการเป็นล าดับแรกและมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านที่ให้ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านการตอบสนองลูกค้า 

2. สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
3. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) สมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่สมาชิก

ให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
พร้อมให้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศประกอบการด าเนินงาน เครื่องถ่ายเอกสาร รองลงมา คือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอต่อผู้รับบริการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด มีห้องน้ าที่สะอาด พร้อมให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชาติ ปูอุรี (2554) ผลการศึกษา
ด้านรูปลักษณ์ ลูกค้าให้ความพึงพอใจสูงสุดคือมีการให้บริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ด้านหน้าส านักงานธนาคาร เช่น 
เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินสด เครื่องปรับสมุด 

4. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่
สมาชิกให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 
จ ากัด เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้อง และ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการแต่ง
กายที่สะอาดและเรียบร้อย รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการให้บริการอย่างละเอียด และ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ตามอัตราที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา ประทุมนันท์ (2554) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดล าพูน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า 
ด้านความไว้ใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการในล าดับแรก คือ ความถูกต้องในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น ออกเอกสารให้ถูกต้องตรงกับที่ยื่นขอ จดทะเบียนไม่ผิดพลาด (ระดับมาก) รองลงมา
คือ ความสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว (ระดับมาก) 

5. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่สมาชิกให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ท่านได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มี
ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ ไม่ซับซ้อน รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จัด
สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ สะดวกในการใช้บริการ และระยะเวลาใน
การให้บริการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี วงศ์ทวีลาภ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร ผล
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การศึกษาด้านการตอบสนองลูกค้า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสูงสุด คือ พนักงาน
ให้บริการลูกค้าด้วย ความรวดเร็ว มีระบบการให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ และบริการต่าง ๆ ที่สะดวก รวดเร็ว 

6. ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่สมาชิกให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการพัฒนา
ระบบงานอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ (ให้บริการผ่าน เว็บไซต์ http:// www.phsc.net) รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน และ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อุไรรัตน์ สีหะกุล (2558) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้พนักงานธนาคารขาย
ประกันชีวิต ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ผลการศึกษาด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและผู้รับบริการให้ความพึงพอใจแก่การที่พนักงานให้บริการโดยยึด
กฎระเบียบของธนาคารอย่างเคร่งครัด ธนาคารมีระบบการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัย 
และพนักงานน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน 

7. ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) โดยภาพรวมสมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่
สมาชิกให้ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดสามารถแก้ปัญหา 
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการสอบถาม
ความต้องการ และช่วยพิจารณาความเหมาะสมของประเภทเงินฝากให้แก่สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก จ ากัด มีการให้ความรู้ และค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บริการเงินฝาก และแนะน าเรื่องเอกสารเป็นอย่าง
ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนันท์ ไหวดี (2559) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการเงินกู้ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก และสมาชิกให้ความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด สามารถแก้ปัญหา 
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและการที่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด มีการให้ความรู้ และ
ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้บริการเงินกู้ และแนะน าเรื่องเอกสารเป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

8. จากผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 ด้านเพศ โดยภาพรวมพบว่าสมาชิกที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับ
ฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด ไม่แตกต่างกัน (Sig.=.236) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ จันทร์
สุวรรณ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขา
พูนผล จังหวัดภูเก็ตผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีเพศต่างกันมี ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาพูนผล จังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

8.2 ด้านอายุ โดยภาพรวมพบว่าสมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงิน
รับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.000) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรรัตน์ สีหะ
กุล (2558) ที่ผลเปรียบเทียบปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ของการใช้พนักงานขายประกันชีวิต ของธนาคารธนชาติ จ ากัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ แตกต่างกันในทุก
ด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

8.3 ด้านระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบว่าสมาชกิที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.021) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พจนันท์ ไหวดี (2559) ที่ ผลการศึกษาพบว่าผลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการ
ให้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ากัด จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลระดับการศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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8.4 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมพบว่าสมาชิกที่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.000) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อดุลย์ จันทรวงศ์กุล (2554) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชากรต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธรควนโตน จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภูธรควนโตน จังหวัดสตูลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

8.5 ด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด โดยภาพรวมพบว่า
สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ ากัด แตกต่างกัน (Sig.=.000) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาศิริ สะดา (2550) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของสมาชิกต่อการมาใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ ากัด ที่ผลการศึกษา
พบว่า สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ ากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) จากผลการศึกษาข้อที่สมาชิกมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีที่นั่งพักระหว่างการรอให้บริการ อย่างเพียงพอ ดังนั้นผู้บริหาร 
และผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ จ านวนสมาชิกที่มาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา และควรเพียงพอของสถานที่พัก
ระหว่างรอรับบริการว่างมีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ เพื่อด าเนินการจัดหาให้เพียงพอ 

2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) จากผลการศึกษาพบว่า ข้อที่สมาชิกมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีการติดประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเงินรับฝากและดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากของสหกรณ์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการให้บริการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นในเว็บไซต์ของสหกรณ์ควรมีข้อมูล
รายละเอียด ต่างๆของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน ครบ ถ้วนและจัดหมวดหมู่ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย ในส่วนพื้นที่
ให้บริการที่สหกรณ์ ควรมีบอร์ดแสดงข้อมูลต่าง ๆ ไว้ชัดเจน และบอร์ดอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

3. ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) จากผลการศึกษาพบว่า ข้อที่สมาชิกมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดมีความรู้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
เนื่องจากในองค์กรมี หลายแผนกและอาจจ าเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง แต่ทั้งนี้พนักงานควรมีการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติของของแต่ละหน่วยงานได้ เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่สมาชิกได้อย่างครอบคลุม และ
ถูกต้อง 

4. ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) จากผลการศึกษาพบว่า ข้อที่สมาชิกมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัดให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้อาจร่วม
ถึงความเสมอภาคในการได้รับบริการ เพราะในบางครั้งการที่เจ้าหน้าที่รู้จักกับสมาชิกเก่า มากกว่าสมาชิกใหม่อาจ
ส่งผลต่อความคิดเรื่องความเสมอภาคต่อสมาชิกใหม่ได้ ทั้งนี้อาจร่วมถึงกระบวนการท างานของพนักงานแต่จะคน 
ว่าท าเหมือนกันหรือไม่ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นไป 

5. ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) จากผลการศึกษา ข้อที่สมาชิกมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด มีความพร้อมในการให้บริการ ดังนั้นผู้บริหาร ควรมี
การจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ให้เกิดความพร้อมในกระบวนการท างาน รวมทั้งการตรงต่อเวลาในการเปิด
เคาน์เตอร์ให้บริการ 
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6. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการด้านเงิน
รับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ต่างกัน 

6.1 ด้านอายุ เนื่องจากอายุเป็นตัวบอกเร่ืองของประสบการณ์และความอาวุโสในวิชาชีพ สมาชิก
หลายท่านอาจเป็นครู ของเจ้าหน้าที่หลาย ๆ คนในองค์กร ดังนั้นพฤติกรรมบริการ การมีกาลเทศะ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ควรเป็นพฤติกรรมหลักที่เจ้าหน้าที่ในองค์กรพึงมี 

6.2 ด้านระดับการศึกษา เนื่องจากสมาชิกเป็นข้าราชการ ใน ต าแหน่งต่าง ๆ ในกระทรวง 
ศึกษาธิการในพื้นที่เขตจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความหลากหลายด้านระดับการศึกษา ซึ่ง ความสามารถในการสืบหา
ข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับบริการ อาจมีความแตกต่างกัน รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สหกรณ์มีไว้บริการก็อาจจะมีความแตกต่างกันได้ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับช่องทางการให้ข้อมูลต่าง 
ๆ กับสมาชิกให้ไปเป็นอย่างทั่วถึง และมีช่องที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของสมาชิก 

6.3 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้อาจมีผลกับข้อมูลเรื่องของจ านวนเงินฝาก และอัตรา
ดอกเบี้ยที่สมาชิกพึงได้รับ รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ สหกรณ์ควรมีการจัดการให้ควรรู้กับสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องของการ
บริหารเงินหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝากเงิน 

6.4 ด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด เนื่องจากผู้ที่เป็น
สมาชิกเก่าจะมีความเข้าใจ และมีความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนด และระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์มากกว่าผู้ที่เป็นสมาชิก
ใหม่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรมีการจัดให้ความรู้ต่าง ๆ กับสมาชิกใหม่ 
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คุณลักษณะของน้้ำมันมะพร้ำวที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 
Attributes of Coconut Oil Affecting Consumer's Purchasing Decision Making  
 
ผู้วิจัย   สุวรรณประภา  เผือกนาโพธิ์ 
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  พจนาประเสริฐ 
   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของน้้ามันมะพร้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคจ้านวน 300 คน ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม 2561 การวิเคราะห์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกซื้อน้้ามันมะพร้าวของผู้บริโภคมากที่สุดคือ ราคา  
(40.88%) ส่วนคุณลักษณะที่มีผลรองลงมาได้แก่ ฉลากคุณค่าทางโภชนาการ(17.65%) ลักษณะฝาบรรจุภัณฑ์ 
(15.25%) และรูปแบบของน้้ามันมะพร้าว (9.44%) ในส่วนคุณลักษณะด้านบรรจุภัณฑ์ (10.94%) และการมี
มาตรฐานรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ (5.85%) โดยชุดคุณลักษณะที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวชนิดน้้าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว ฝาเกลียว มีการติดฉลากคุณค่าทางโภชนาการและมี
มาตรฐานรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ ในราคา 350 บาท ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ควรมุ่งเน้นในการวาง
แผนการจัดการ ด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงควรให้ความส้าคัญในเรื่องของฉลากคุณค่าทางโภชนาการ           
โดยต้องมีข้อมูลครบถ้วนและสะดุดตา ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยอาจจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการศึกษาและพัฒนาต่อยอด 
 
ค้ำส้ำคัญ : น้้ำมันมะพร้ำว, กำรวิเครำะห์องค์ประกอบร่วม, กำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 
Abstract 
 This paper aimed to analyze attributes of coconut oil affecting consumer's 
purchasing decision making in Bangkok. This was an interview research, 300 consumers 
during March - May 2018 and using the Conjoint Analysis. The results revealed the 
attribute affecting satisfaction and decision making towards purchasing coconut oil of 
consumers was price (40.88%), followed by nutrition facts label (17.65%), lid of container 
(15.25%), and form of coconut oil product (9.44%). On the attributes of packaging 
(10.94%) and organic agriculture certification (5.85%) affected satisfaction and decision 
making of consumers compared to other attributes. On the consumer satisfaction part, the 
most satisfactory attributes are liquid form of coconut oil product, glass container, screw 
cap, nutrition facts label and organic agriculture certification at 350 baht price. Therefore, 
the producers and entrepreneurs should focus on production and marketing management 
and strategy. Furthermore, they should emphasize on nutrition facts label by including 
thorough and prominent data to capture consumer’s interest. Cooperation and consultation 
with related organizations is also recommended. 
 
Keywords : Coconut Oil, Conjoint Analysis, Consumer's Purchasing Decision Making. 
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บทน้ำ 
 น้้ามันมะพร้าว (Coconut Oil) เป็นหนึ่งในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มาจากธรรมชาติโดยก้าลัง
ได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะน้้ามันที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลก (CheMan and Marina, 2006) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปที่ได้จากเนื้อมะพร้าวสด โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีการสกัดเย็น ไม่ใช้ความร้อนและสารเคมี น้้ามันที่ได้
จึงมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ปราศจากการเติมสารแต่งกลิ่นและสารกันหืนใดๆ ทั้งสิ้น อุดมไปด้วยกรดลอริค 
(Lauric Acid) ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกันที่พบในน้้านมมารดา โดยมีคุณสมบัติพิเศษสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคมี
วิตามินอีและคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้ง น้้ามันมะพร้าวยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง
และอุตสาหกรรมอาหารได้อีกด้วย เหมาะส้าหรับบริโภคเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งไม่ได้จ้ากัดเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ต้องดูแลอาหารการกินของตัวเอง แต่ยังรวมถึงกลุ่มคนทั่วไปกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพด้วย ขณะเดียวกัน ผล
วิจัยมากมายแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง และใช้สารเคมีเป็น
ส่วนประกอบ ได้เป็นปัจจัยผลักดันให้คนหันมาส้ารวจสุขภาพของตัวเอง โดยหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
มากข้ึน มีความพิถีพิถันคัดสรรอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างถูกสุขลักษณะ และพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวในประเทศไทย ยังคงเพิ่มขึ้นตาม
กระแสความนิยมในตลาดสหภาพยุโรปเนื่องจากผู้บริโภครับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพและได้รับการจัด
หมวดหมู่ให้อยู่ในฐานะน้้ามันที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลกอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวที่ใช้ในประเทศไทยเกือบ
ทั้งหมดเป็นการน้าเข้า จากสหพันธรัฐมาเลเซีย 96 %แบ่งเป็นเป็นการน้าเข้าเพื่อการบริโภคมากกว่า 70 % ที่เหลือ
เป็นการน้าเข้าน้้ามันมะพร้าวดิบเพื่อใช้ในการแปรรูปและส่วนประกอบอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารเช่น ครีมทามือ 
แชมพู เป็นต้น (จิตจริยา หอธรรม, 2558) 
 ปัจจุบันผู้ประกอบการจากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2561) มีผู้จดทะเบียนขึ้นเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมน้้ามันมะพร้าวแล้วจ้านวนทั้งสิ้น 38 ราย ส้าหรับตลาดน้้ามันมะพร้าวในปัจจุบันมีการแข่งขันทาง
การตลาดสูง ผู้บริโภคมีทางเลือกและสินค้าทดแทนมากมายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ
ต่างก็มีการน้าเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวเข้ามาในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ บรรจุภัณฑ์ที่มีหลากหลายช่องทางการจัดจ้าหน่าย รูปแบบ
มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และระดับของราคาที่จะตอบสนองต่อผู้บริโภคในทุกๆกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้พิจารณาเลือกซื้อได้ตามความต้องการ นอกจากนี้อาจมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และรับทราบถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคน้้ามันมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามงานการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีงานการศึกษาใดที่สามารถบอกถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น้้ามัน
มะพร้าวที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างแท้จริง  
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาถึงการวิเคราะห์ก้าหนดหาคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์น้้ามัน
มะพร้าวที่จะสร้างอรรถประโยชน์รวมหรือความพึงพอใจที่ผู้บริโภคจะแสดงออกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้้ามัน
มะพร้าว ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม  ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถ
น้ามาใช้ประมาณค่าการตัดสินใจต่อปัจจัยต่างๆ ในแต่ระดับคุณลักษณะที่เลือก ตลอดจนน้าข้อมูลต่างๆ มา
วิเคราะห์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ น้ามาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการจัดการด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อศึกษาหาคุณลักษณะของน้้ามันมะพร้าวที่ผู้บริโภคต้องการ 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิเคราะห์คุณลักษณะของน้้ามันมะพร้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้ก้าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
วิธีด้ำเนินกำรวิจัย 
 ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ท้าการจัดประชุมกลุ่มผู้บริโภค (Focus Group) เพื่อค้นหาถึงคุณลักษณะ
และระดับคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าว และแบ่งจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง ตามสัดส่วน
ของศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร จ้านวน 300 คน ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างขั้นต่้า  ที่เหมาะสมส้าหรับการเก็บ
ข้อมูล (Orme, 2010 cited in Rose and Bliemer, 2013) จากนั้นใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยถามเก่ียวกับคุณลักษณะที่ผู้บริโภคพึงพอใจตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวโดยขอให้
ผู้ตอบแบบสอบถามจัดเรียงล้าดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันตามล้าดับความพึงพอใจมากที่สุดไปถึงน้อย
ที่สุดเพื่อน้าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม และใช้ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะที่
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
 

ตลำดน้้ำมันมะพร้ำวในปัจจบุนั  
มีลักษณะกำรแข่งขันสูง 

การส่งเสรมิการขาย 

 

ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง 

คุณลักษณะของผลติภัณฑ์น้้ำมนัมะพร้ำว 
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
- บรรจุภัณฑ์ (ขวด)  
- ฝาบรรจุภัณฑ์  
- ฉลากคุณค่าทางโภชนาการ  
- การมีมาตรฐานรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ 
- ราคา (บาท) 
 

แนวทางในการสร้างกลยุทธ์ดา้นการตลาดปรับปรุงและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

วิเครำะห์โดย 
Conjoint Analysis 

287



ผล/สรุปผลกำรวิจัย  
 ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ท้าให้ทราบถึงคุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ โดยสามารถจ้าแนกออกได้เป็นระดับต่างๆ (ดังตารางที่ 1) 
 

ตำรำงที่ 1 คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะและรูปแบบควำมสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ควำมส้ำคัญ 

คุณลักษณะ รูปแบบ 
บรรจุภัณฑ ์

(ขวด) 
ฝำ 

บรรจุภัณฑ ์
ฉลำกคุณค่ำทำง

โภชนำกำร 
มำตรฐำน
รับรอง 

รำคำ 
(บำท) 

จ้านวนระดับ 2 2 2 2 2 3 
อธิบายแต่ละ

ระดับ
คุณลักษณะ 

1: น้้า 
2: แคปซูล 

1: แก้ว 
2: พลาสติก 

1: ฝาเกลียว 
2: ฝาปั๊ม 

 

1: มี 
2: ไม่ม ี

1: organic 
2: non-
organic 

1: 350 
2: 380 
3: 400 

ความสัมพันธ์
ของ

แบบจ้าลอง 
Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Linear Less 

ที่มา: ประมวลจากการประชุมย่อย (Focus Group) 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า จ้านวนชุดคุณลักษณะที่เป็นไปได้ทั้งหมด 96 ชุด และลดจ้านวนคุณลักษณะ 
โดยใช้วิธี Orthogonal Design ในเหลือเพียง 8 ชุดเท่านั้น แล้วจึงน้าไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามจัดเรียงล้าดับ เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์เทคนิคองค์ประกอบร่วม  
 
ตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์อรรถประโยชน์และควำมส้ำคัญขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์น้้ำมันมะพร้ำว 

คุณลักษณะ ระดับ อรรถประโยชน ์ ค่ำควำมส้ำคัญ 
รูปแบบน้้ามันมะพร้าว 1.  ชนิดน้้า 

2.  ชนิดแคปซูล 
0.144 
-0.144 

9.44% 

บรรจุภัณฑ์ 1.  ขวดแก้ว 
2.  ขวดพลาสติก 

0.111 
-0.111 

10.94% 

ฝาบรรจุภัณฑ์ 1.  ฝาเกลียว 
2.  ฝาปั๊ม 

0.184 
-0.184 

15.25% 

ฉลากคุณค่าทาง
โภชนาการ 

1.  มีการติดฉลาก 
2.  ไม่มีการติดฉลาก 

0.015 
-0.015 

17.65% 

การมีมาตรฐานรับรอง 1. ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
2. ไม่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

0.124 
-0.124 

5.85% 

ราคา 1.  350 บาท 
2.  380 บาท 
3.  400 บาท 

-0.867 
-1.735 
-2.602 

40.88% 

หมายเหตุ: ค่าคงที่เท่ากับ 6.127 
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 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมส้าหรับการศึกษาหาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าว
สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 
  U(X) = 6.127 + 0.144Water - 0.144Capsule + 0.111Glass - 0.111Plastic +  
    0.121 screw - 0.121Pump + 0.015Yes - 0.015No + 0.124ORG –  
    0.124Non - 0.867LP - 1.735NP - 2.602HP     
โดยที่  U(X)  คือ อรรถประโยชน์รวมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าว 
  Water คือ ชนิดน้้า 
  Capsule คือ ชนิดแคปซูล 
  Glass คือ ขวดแก้ว 
  Plastic คือ ขวดพลาสติก 
  Screw คือ ฝาเกลียว 
  Pump คือ ฝาปั๊ม 
  Yes  คือ มีฉลากคุณค่าทางโภชนาการ 
  No  คือ ไม่มีฉลากคุณค่าทางโภชนาการ 
  ORG  คือ ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
  Non  คือ ไม่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
  LP  คือ ราคา 350 บาท/500มล. 
  NP  คือ ราคา 380 บาท/500 มล. 
  HP  คือ ราคา 400 บาท/500 มล. 
 จากสามการที่ 1 จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวที่ผู้บริโภคพึงพอใจอยู่ในรูปแบบของชนิดน้้าท้าให้
อรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้น 0.144 หน่วย และส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเเบบชนิดแคปซูลท้าให้อรรถประโยชน์รวม
ลดลง 0.144 หน่วย 
 ในส่วนของบรรจุภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคชอบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว มากกว่าขวดพลาสติกโดยบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นขวดแก้วจะท้าให้อรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้น 0.111 หน่วย ขณะที่ขวดพลาสติกท้าให้อรรถประโยชน์รวมลดลง 
0.111 หน่วย 
 และในด้านของฝาบรรจุภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคนิยมฝาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฝาเกลียวมากกว่าฝาปั๊มโดยฝา          
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นฝาปั๊มนั้นจะท้าให้อรรถประโยชน์รวมเพิ่มขึ้น 0.184 หน่วย ในทางตรงกันข้ามฝาเกลียวท้าให้
อรรถประโยชน์รวมลดลง 0.184 หน่วย 
 ส้าหรับประเด็นของฉลากคุณค่าทางโภชนาการและการมีมาตรฐานรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคุณค่าทางโภชนาการและมีมาตรฐานรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ จะท้าให้อรรถประโยชน์
รวมเพิ่มขึ้น 0.015 หน่วย เเละ 0.124 หน่วย ตามล้าดับ  
 นอกจากนี้ ผู้บริโภคให้ความส้าคัญของผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวด้านราคามากที่สุด  เมื่อพิจารณา 
ค่าอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุณลักษณะด้านของราคา พบว่า ถ้าผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวมีราคา 350 380 
และ และราคา 400 บาท จะท้าให้อรรถประโยชน์รวมที่ประมาณได้ลดลง 0.867 1.735 และ 2.602 หน่วย 
ตามล้าดับ 
 เมื่อพิจารณาถึงค่าความส้าคัญ (Average Importance) คุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะ พบว่า คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญเป็นอันดับแรก คือ ราคา (40.88%) รองมา คือ ฉลากคุณค่าทาง
โภชนาการ (17.65%) ฝาบรรจุภัณฑ์ (15.25%) รูปแบบน้้ามันมะพร้าว (9.44%) โดยให้ความส้าคัญกับบรรจุภัณฑ์ 
(10.94%) และการมีมาตรฐานรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์ (5.85%) เป็นสองล้าดับสุดท้าย (ดังตารางที่ 2) 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้้ามันมะพร้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 300 คน โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) เมื่อพิจารณาจากค่า
น้้าหนักความส้าคัญ (Average Importance) ที่ผู้บริโภคให้ต่อคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าว 
พบว่า คุณลักษณะน้้ามันมะพร้าวที่ผู้บริโภคให้ความส้าคัญเป็นอันดับ 1 คือ ด้านราคา รองลงมาคือฉลากคุณค่าทาง
โภชนาการ ฝาบรรจุภัณฑ์ รูปแบบน้้ามันมะพร้าว คุณลักษณะ ด้านบรรจุภัณฑ์และการมีมาตรฐานรับรองความเป็น
เกษตรอินทรีย์ ตามล้าดับ โดยชุดคุณลักษณะที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุด คือรูปแบบผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวชนิด
น้้า บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว ฝาเกลียว มีการติดฉลากคุณค่าทางโภชนาการและมีมาตรฐานรับรองความเป็นเกษตร
อินทรีย์ ในราคา 350 บาท โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่า น้้ามันมะพร้าวแบบชนิดน้้าให้ความรู้สึกถึงความเป็น
ธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่ง หรือการแปรรูปใดๆ เเละส่วนใหญ่ผู้บริโภครับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพเข้าถึงผู้บริโภคง่ายและเป็นช่องทางในการดึงดูดความสนใจในการน้าเสนอความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภคให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอไปและผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility)  
มีคุณค่า (Value) ในสายตาของผู้บริโภคจึงจะมีผลท้าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
 
ข้อเสนอแนะและกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 1. จากผลการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากค่าน้้าหนักความส้าคัญ (Average 
Importance) พบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญในเรื่องของราคา และฉลากคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก 
ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ ควรมุ่งเน้นในการวางแผนด้านการตลาด รวมถึงควรให้
ความส้าคัญในเร่ืองของฉลากคุณค่าทางโภชนาการ โดยต้องมีข้อมูลครบถ้วนและสะดุดตา ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
โดยอาจจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและพัฒนาต่อยอด  ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กฤษณะ ดาราเรือง ที่พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อฉลากสินค้าอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าฉลากสินค้าที่มีการพัฒนาขึ้นสามารถสร้างความพึงพอใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสนใจ
ตลอดจนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์น้้ามันมะพร้าวชนิดต่างๆ เช่น น้้ามันมะพร้าว
ส้าหรับปรุงอาหาร น้้ามันหอมระเหยในน้้ามันมะพร้าว ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวและเส้นผม ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า ที่ท้า
ขึ้นจากน้้ามันมะพร้าว เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันได้มีน้้ามันมะพร้าวหลากหลายชนิดการเปรียบเทียบว่าผู้บริโภคให้
ความสนใจน้้ามันมะพร้าวชนิดใดจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้้ามัน
มะพร้าวชนิดนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional 
Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน                      
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธี ของครอนบ
ราค เท่ากับ .869 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test เมื่อพบความแตกต่างทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ของ เซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท 
Functional Drinks จ านวน 6-10 ขวดต่อสัปดาห์ และใช้เงินในการซื้อต่อครั้งจ านวน 51-100 บาท ระดับปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.95) ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.15) รองลงมาคือ ด้านราคา ( X =4.05) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.02) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
( X =3.57) 

ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ด้านจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลที่ต่างกัน 
พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ประเภท Functional Drinks ไม่แตกต่างกัน (Sig=.571) ส่วนผู้บริโภคที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ความถี่ในการดื่มต่อสัปดาห์ จ านวนครั้งที่ซื้อต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่าง
กัน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
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Abstract 
This research purpose is to study marketing factor influencing to customer 

behavior on purchasing of healthy functional drinks in the Muang district of Phitsanulok 
and compare personal factors that affect the different levels of decision. The sample is 400 
people. This is a quantitative research and use questionnaires to collect data. The 
Cronbach’s Coefficient Alpha is 0.869. Descriptive statistics, t-test and One-Way ANOVA 
test are used to test the results. 

The research found that most respondents are female, age 31-40 years, bachelor's 
degree and work as a private company employee with the average income per month of 
20,001-30,000 baht. They drink 6-10 bottles of healthy functional drink and pay 51-100 
baht per time. The overall opinion of marketing factor influencing to customer behavior on 
purchasing of healthy functional drinks in the Muang district of Phitsanulok is at high level 
( X =3.95). The descending order by different factors are Product ( X =4.15), Price ( X =4.05), 

Promotion ( X =4.02) and distribution channels (Place) ( X =3.57), respectively. 
When comparing marketing mix with different personal factors, we found only 

gender have no difference in decision for buying functional drink. However, age, education, 
occupation, the average income per month, frequency of drinking per week, times of 
purchased per week and budget per time have an effect on different levels of purchase 
behavior with statistically significant results. 
 
Keywords : Marketing Factor, Customer Behavior, Healthy Functional Drinks. 
 
บทน า 

เนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและสภาวะ
แวดล้อมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือแม้แต่ภาวะโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบันต่างใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ อีกทั้งสภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ าและผันผวนอยู่ตลอดเวลาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้ทุกคนก็ยังคงให้ความส าคัญกับการทุ่มเทดูแล
สุขภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนวัยท างาน หรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งแน่นอนว่ามีความต้องการ
แตกต่างกันออกไป จากกระแสความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเริ่มเข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ความต้องการในเร่ืองของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น จน
เกิดเป็นกระแสความนิยมแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคความห่วงใยในเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดของ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามความนิยมการบริโภคของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพส่วนใหญ่ เน้นในเรื่องคุณค่าทางสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม ปัจจุบันผู้ผลิตต่างพยายามสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเน้นในเรื่องของ
สารอาหารที่ให้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพดีจากภายในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามจึงเป็นแนวคิดใน
เร่ืองการเพิ่มความงามจากสิ่งที่ผู้บริโภครับประทานเข้าไปและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องส าอาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางด้านความงาม (Cosmeceuticals) มักจะใช้สารต้านอนุมูล
อิสระเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของในสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามประกอบด้วย
ส่วนประกอบหลายชนิดรวมถึงวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ สารต้านอนุมูลอิสระโปรตีน โปรไบโอติกส์ คอลลาเจน Q10 
แอลคาเนทีน ดีเอชเอ สารอาหารเหล่านี้มักจะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ประเภท ถั่วเหลือง ชา น้ าผลไม้แบบ
เข้มข้นและส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งในตลาดทั่วไปมักนิยมใช้เรียกเครื่องดื่มสุขภาพเหล่านี้ว่า “Functional Drinks” 
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ผู้วิจัยสนใจที่จะวิจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภท 
Functional Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะท าให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่จะช่วยท าให้ผู้ประกอบการสามารถจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม
กับผู้บริโภคและน าไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายตลอดจนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional 
Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท 
Functional Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัย จาก
แนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะวิจัยปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภท 
Functional Drinks ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
Kotler Philip (2009 : 184) ดังภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประกอบด้วย  

1. ประชากร ได้แก่ ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 283 ,419 คน (สารานุกรมเสรี, 
2561 : ออนไลน์) โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตร Taro Yamane (Yamane, 1973) ให้เกิดระหว่างค่า
จริงและค่าประมาณร้อยละ .05 ได้ 400 ตัวอย่าง 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการดื่มต่อสัปดาห์ และจ านวนที่ซื้อต่อครั้ง มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ประเภท Functional Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวนด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวัด ลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก  

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์การให้ความหมาย
ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.50–5.00 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มระดับมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มระดับมาก  
2.50–3.49 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มระดับปานกลาง  
1.50–2.49 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มระดับน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มระดับน้อยที่สุด 
น าค่าที่ได้มาท าการเปรียบเทียบระดับปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ประเภท Functional Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ (t-test) ส าหรับข้อมูล กลุ่ม เพศ ใช้ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว F-test (One-Way ANOVA) ส าหรับข้อมูลที่ มี 2 กลุ่มขึ้นไป คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ความถี่ในการดื่มต่อสัปดาห์ และจ านวนที่ซื้อต่อครั้ง หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
ข้อความในส่วนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ประเภท Functional Drinks ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) โดย
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เชิงพรรณนาเพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีผลสรุปดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.75 อายุ ระหว่าง 31-40 ปี 

ร้อยละ 38.50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.75 มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
36.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 29.75 ดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional 
Drinks จ านวน 6-10 ขวด ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 47.25 และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้เงินในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ประเภท Functional Drinks ต่อครั้งจ านวน 51-100 บาท ร้อยละ 34.00 
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2. ระดับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional 
Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.95) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.15) รองลงมาคือ ด้าน
ราคา ( X =4.05) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.02) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ( X =3.57) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.15) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เครื่องดื่มมีรสชาติ และกลิ่นที่ดี (อร่อยและดื่มง่าย) ( X =4.36) และ
ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี 2 ข้อ คือ เครื่องดื่มมีตราสินค้าเป็นที่รู้จัก/มีชื่อเสียง และเครื่องดื่มมีบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม มีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้า เช่น ส่วนผสม วันผลิต วันหมดอายุและสถานที่ผลิต ครบถ้วน ( X =3.87) 

2.2 ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.05) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เครื่องดื่มมีปริมาณสารอาหารหลักเหมาะสมกับราคา ( X =4.17) และข้อที่
มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เครื่องดื่มมีราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มที่มีปริมาณสารอาหาร
ใกล้เคียงกัน ( X =3.81) 

3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.57) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมาก 4 ข้อ และอยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องดื่มที่หาซื้อได้ง่าย มีจ าหน่าย
ตามร้านค้าทั่วไป ( X =4.19) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย คือ เครื่องดื่มที่
สามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต/ทางโทรศัพท์ได้ ( X =2.60) 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.02) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เครื่องดื่มที่มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา หรือแจก แถม ( X =4.54) 
และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เคร่ืองดื่มที่ต้องส่งรหัส/ชิ้นส่วนสินค้าเข้าร่วมชิงรางวัล ( X =3.17) 

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ประเภท Functional Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนครั้งที่ซื้อต่อสัปดาห์ และจ านวน เงินที่ซื้อต่อครั้งที่
ต่างกัน ต่อระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุ ขภาพ ประเภท 
Functional Drinks ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ประเภท Functional Drinks ไม่แตกต่างกัน (Sig=.571) ส่วนผู้บริโภคที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนครั้งที่ซื้อต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig=.000) ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สามารถ สรุปได้ดังนี้ 

5.1 ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks ไม่แตกต่างกัน (Sig.=.571) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า          
มีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาด (Sig.=.338, .110 และ .954 ตามล าดับ) และพบว่าแตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Sig.=.006) 
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5.2 ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน (Sig.=.000 ทุกด้าน 

5.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้านพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน (Sig.=.002, 000, 000, 001 ตามล าดับ) 

5.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ประเภท Functional Drinks แตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน (Sig.=.000, .014, .000, .000 ตามล าดับ)  

6. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig.=.000) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks ไม่แตกต่างกัน 1 ด้านคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Sig.=.054) และมี
มีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks 
แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig.=.000 เท่ากันทั้ง 3 ด้าน)  

7. ผู้บริโภคที่มีจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้งต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig.=.000) ที่ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้งต่างกันมีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks ไม่แตกต่างกัน 1 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig.=.074) และ
แตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจ าหน่าย (Sig.=.000 เท่ากันทั้ง 3 ด้าน) 

 
อภิปรายผล 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ระดับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional 
Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม การซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks ของ
ผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546:192) ที่กล่าวว่า สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ คือต้องการ
คุณสมบัติ หรือ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความแตกต่างที่เหนือกว่าคูแข่งขัน 
(Competitive Differentiation) และสอดคล้องกับการศึกษาของ สาริยา วิทยารมภ์ (2553 : 38-100) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องดื่มสูตรเพิ่ มสวย (Functional Drink : 
Nutraceuticals) ของผู้บริโภคสตรีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการชื้อเครื่องดื่มสูตรเพิ่มสวย ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญส่วนประสมการตลาดใน
การซื้อเครื่องดื่มสูตรเพิ่มสวยของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดจ าหน่าย สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้ 
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1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เครื่องดื่มมีรสชาติ และกลิ่นที่ดี 
(อร่อยและดื่มง่าย) และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เครื่องดื่มมีตราสินค้าเป็นที่รู้จัก/มีชื่อเสียง และเครื่องดื่มมี
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม มีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้า เช่น ส่วนผสม วันผลิต วันหมดอายุและสถานที่ผลิต ครบถ้วน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภสิทธิ์ จ่างใจมนต์ (2554 : 83-84) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มฟงก์ชันนัลดริ้งค์ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่นะดับมาก และให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยเรื่องของความ
อร่อยและความหลากหลายของรสชาติอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เครื่องดื่มมีปริมาณสารอาหารหลัก
เหมาะสมกับราคา และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เคร่ืองดื่มมีราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่ม
ที่มีปริมาณสารอาหารใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 26) ที่กล่าวว่า ราคา เป็นองค์ 
ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภค สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภสิทธิ์ จ่างใจมนต์ (2554 : 25-94) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริ้งค์ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อทุกปัจจัยในระดับมาก ปัจจัย
ด้านราคาให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ 

1.3 ด้านช่องทางการจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องดื่มที่หาซื้อ
ได้ง่าย มีจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย คือ เคร่ืองดื่ม
ที่สามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต/ทางโทรศัพท์ได้ สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 26) ที่กล่าวว่า การแพร
หลายและระดับความสะดวกในการซื้อสินคค่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคน าไปพิจารณา เมื่อมีความต้องการสินค้า 
และสอดคล้องกับการศึกษาของชญานิษฐ์ จักรอศิราพงศ์ (2558 : 130-152) ท่ีศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริ้งค์ของคนวัยท างาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย       
มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มเสริมสุขภาพบรรจุขวด นั้นผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับการหาซื้อง่ายและ สะดวกเป็นล าดับแรกและผลการส ารวจพฤติกรรมพบว่านิยมซื้อจากร้านสะดวก
ซื้อ เช่น 7-Eleven 108Shop เนื่องจากเดินทางสะดวก 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เครื่องดื่มที่มีการ
จัดโปรโมชั่นลดราคา หรือแจก แถม และข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ต้องส่ งรหัส/ชิ้นส่วน
สินค้าเข้าร่วมชิงรางวัล ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 216) ที่กล่าวว่า การเพิ่มอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ 
เกิดขึ้นเมื่อต้องการให้ผู้บริโภคใช้สินค้ามากขึ้นกว่าเดิม หรือใช้อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้การส่งเสริมการตลาด เช่น
การสะสมไมล์ สะสมคะแนน และสอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 41) ที่กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการ
จ าหน่ายทุกประเภท โฆษณา คูปอง ของแจกฟรี การจับฉลาก เป็นวิธีการทั้งหมดที่นักการตลาดจะก่ออิทธิพลต่อ
การเล็งเห็นปัญหาของผู้บริโภคได้และส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชญานิษฐ์ จักรอ
ศิราพงศ์ (2558 : 130-152) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริ้งค์ของคนวัยท างาน อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับมาก และมีการให้
ความส าคัญกับการจัดโปรโมชั่นในการ ลด แลก แจก แถม ในระดับมาก 

2. ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ประเภท Functional Drinks ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนคร้ังที่ซื้อต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้งที่ต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks ทั้ง 4 ด้านคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน        
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มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks ไม่
แตกต่างกัน (Sig=.571) ส่วนผู้บริโภคที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนครั้งที่ซื้อต่อ
สัปดาห์ และจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

2.1 อายุต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคลองกับ          
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546 : 204) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการในสินค้าและบริการ
ที่แตกต่างกัน กลุ่มวัยรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าแฟชั่น ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัย 

2.2 ระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคลอง กับ      
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 204) ที่กล่าวว่าการตัดสินใจของผู้ซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล ของ
คนทางด้านการศึกษา 

2.3 อาชีพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับ            
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 413) ที่กล่าวว่า บทบาทที่บุคคลเก่ียวข้อง มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
นักวิชาการพบว่าผู้ที่อยู่ในอาชีพเดียวกันมักเลือก ซื้อสินค้าที่คล้าย ๆ กัน 

2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน (Sig=.000) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 สอดคลอง กับ 
เสรี วงษ์มณฑา (2540 : 9) ที่กล่าวว่า รายไดของคนย่อมเป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคนตลอดจนก าหนดความคิด 
ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมมีเงิน มีอ านาจในการซื้อมากกว่าผู้ที่มีรายไดต่ าซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 
205) ที่กล่าวว่า โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายไดของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นล าดับแรก ข้อที่มี
ความส าคัญมากที่สุดคือ เคร่ืองดื่มมีรสชาติ และกลิ่นที่ดี (อร่อยและดื่มง่าย) ดังนั้นผู้ประกอบการควรปรุงผลิตภัณฑ์
ให้วสามารถดื่มง่าย รสชาติอร่อย 

2. ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ เครื่องดื่มมีปริมาณสารอาหารหลัก
เหมาะสมกับราคา เนื่องจาก ผู้ บริโภคจะเต็มใจจ่ายเงินซื้อเครื่องดื่มก็ต่อเมื่อผู้บริโภค รู้สึกว่าเครื่องดื่ มนั้นมี
ประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการและและเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนสารอาหารบรรจุไว้ในแต่ละตราสินค้า จึงมีการ
เปรียบเทียบราคาต้องการความคุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการศึกษาคู่แข่งและหาความต่าง เพื่อให้
สินค้ามีความน่าดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น 

3. ด้านช่องทางการจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญ คือ เครื่องดื่มที่หาซื้อได้ง่าย มีจ าหน่าย
ตามร้านค้าทั่วไป เนื่องจากในปัจจุบันการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมต่างเร่งรีบกับการท างานและเสียเวลาไปกับการ
เดินทางและสภาพการจราจรที่แออัด จึงท าให้ไม่มีเวลามากพอ ดังนี้ผู้ประกอบการจึงควรจัดจ าหน่ายในสถานที่ที่
ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย และกระจายสินค้าไปสู่มือของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่มีการจัด
โปรโมชั่นลดราคา หรือแจก แถม ดังนั้นผู้ประกอบการและร้านค้าควรมีการร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมโปรโมท
สินค้าด้วยวิธีการดังกล่าว 

5. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จ านวนครั้งที่ซื้อต่อสัปดาห์ และจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประเภท Functional Drinks แตกต่างกัน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.1 จากความแตกต่างด้านอายุ ผู้ประกอบการควรมีสินค้าที่มีความหลากหลาย โดยเน้น
สารอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย 

5.2 จากความแตกต่างด้านระดับการศึกษา เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาต่างกันจะมีความสนใจหรือมี
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลทางด้านวิชาการอ้างอิงได้แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีเอกสารบรรยาย
คุณสมบัติของเครื่องดื่มและสารอาหาร อย่างครบถ้วนและชัดเจน มีงานวิจัยรับรองคุณสมบัตินั้น ๆ เพื่อให้มีความ
น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

5.3 จากความแตกต่างด้านอาชีพ ในแต่ละอาชีพอาจมีความต่างในเรื่องของช่วงเวลาในการ
ท างาน ผู้ประกอบการสามารถน าไปพัฒนาหาสูตรที่เหมาะสมกับแต่ละอาชีพได้ เช่น มีสูตรบ ารุงส าหรับผู้ที่ต้อง
ท างานช่วงเวลากลางคืน 

5.4 จากความแตกต่างด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนครั้งที่ซื้อต่อสัปดาห์ และความแตกต่าง
ด้านจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง เนื่องจากรายได้ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีเครื่องดื่มที่มี
ความหลากหลายในเร่ืองของราคา โดยที่คุณสมบัติหลัก ๆ มีความคลายคลึงกัน หรือมีการปรับขนาดเพื่อ สร้างราคา
ลดลง หรือ เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อขยายขีดความสามารถในการซื้อของผู้มีรายได้น้อย และควรมีการจัด
โปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นการซื้อเป็นจ านวนมากของผู้มีรายได้สูง 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส 

กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับของโรงแรมฯ             
ในรูปแบบการส ารวจความคิดเห็น (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ กลุ่มประชากรที่
ศึกษา คือ ลูกค้าที่มาติดต่อกับแผนกต้อนรับเพื่อลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดน
เซส กรุงเทพฯ ทั้งนี้มีจ านวนลูกค้าลงทะเบียนเข้าพักโดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็น
จ านวนทั้งสิ้นทั้งสิ้น 8,780 คน คิดเฉลี่ยต่อเดือนได้จ านวน 1,756 คน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เน้นการเก็บข้อมูลจาก
ลูกค้าที่มาใช้บริการห้องพักในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าพักในอัตราส่วนเฉลี่ยที่เท่ากันพร้อมด า
เนิการแจกแบบสอบถามและสัมภาณ์จ านวนทั้งสิ้น 330 คน โดยอ้างตามสูตรในการค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ทั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ลูกค้าผู้มาใช้บริการที่พักโดยตรง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
Independent Sample t – test โดยเป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีอายุอยู่ในช่วง 31 -40 ปี จ านวน 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีสถานภาพสมรส จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ พบว่าในภาพรวมมีความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ อยู่ในระดับดี
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส 
สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของลูกค้าผู้มาใช้
บริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 โดยอ้างจากผลการวิจัยข้างต้น ส่วนคุณลักษณะด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
สถานะโสด สมรส หม้ายและหย่าร้าง ผลการศึกษาพบว่ามีผลของมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ของลูกค้าผู้มาใช้บริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่ไม่แตกต่างกัน 
โดยอ้างถึงผลการวิจัยในข้อคุณลักษณะดังกล่าวที่มีผลลัพธ์เป็นแบบปฏิเสธสมมติฐาน 
 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, แผนกต้อนรับ 
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Abstract 
This research aimed to study Satisfaction with the Quality of Reception Services at 

137 Pillars Suites and Residences, Bangkok. Surveys received form the guests who 
registered at reception desk to stay at 137 Pillars Suites and Residences Bangkok, with 
average occupancy ranging from April to August 2017, with a total number of 8,780 
occupants from both hotel Suites & Residences, this represented an average number of 
1,756 guests per month. Research data collection was conducted during the month of 
November, 2017 by using survey questionnaires and making interview with registered 
guests. Scholar had aimed to obtain number of respondents of 330 as minimum, this 
number was recommended by sampling ratio on research population sampling method in 
accordance with Taro Yamane formula. After conclusion, the data has been sorted as 
information and was analyzed by using the independent sample t-test to testify the 
difference between two samples, hence one-way ANOVA (One-way Analysis of Variance) 
was also used in this analytical process of research. The result in this study found that 
majority of respondents were 266 females, or 66.50%. They were among age of 31-40 
years, of which 190 (47.50%) had a married status of 225 (56.30%). There were 227 
college graduates or 56.80% of them. There were 212 employees, 53.00% had monthly 
average income of less than or equal to 30,000 baht, accounting for 36.80%. 

Average scores and standard deviation statistical rate of Satisfaction with Quality of 
Reception Services at 137 Pillars Suites and Residences Bangkok was found outstanding. 
Ranging from top which was the Protocol Service with average rating of 4.19, followed by 
Satisfaction on Facilities with average score of 4.18, and Satisfaction on Hotel Service Personnel 
which indicated lesser than other two key-study components, with an average rate of 4.13  

Satisfaction with Quality of Services at The 137 Pillars Suites and Residences in 
Bangkok received the significant scores in term of Protocol Service factor and hotel 
Facilities component. The study result had proofed that the hypothesis of this research 
“Demographic factor of gender, age, education level, occupation and income has impacts 
on different level of satisfaction with the quality of hospitality or reception services at 137 
Pillars Suites and Residences Bangkok”, found to be agreed as addressed on research 
hypothesis. Statistical data for both aforesaid factors were indicated as significant (*) and of 
lesser than 0.05 in statistical data chart. Research finding also showed that the demographic 
difference regarding marital status of respondent, namely single, married, divorced, 
widowed status had no impact on level of Satisfaction with the Quality of Reception 
Services at 137 Pillars suites and Residences Bangkok, referring to the finding. 

 
Keywords : Satisfaction, Quality of Service, Reception 

 
บทน า 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้น าเงินตราเข้ามาใช้จ่ายในประเทศเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ซึ่งก็
นับว่ามีการลงทุนที่ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาส ในด้านอาชีพการบริหารและธุรกิจ
บริการแก่คนไทยจ านวนมาก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยธุรกิจหลากหลายประเภททั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะขายบริการให้แก่นักท่องเที่ยว โดยตรงและยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ซึ่งรายได้จาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะกระจายออกไปสู่หลายอาชีพและหลายท้องที่ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการลงทุนหรือขยายกิจการ อันเป็นผลให้มีการจ้างงานเพิ่มข้ึน 
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ธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง คือ ธุรกิจที่พักแรมหรือ
ธุรกิจโรงแรม เพราะเมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวก็ย่อมต้องมีที่พักแรมและธุรกิจที่พักแรมมีความหลากหลายใน
รูปแบบ รวมถึง การบริการให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการตามความพึงพอใจของบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละเชื้อชาติ 
ที่แตกต่างกัน อาทิ โรงแรมในตัวเมือง รีสอร์ท โรงแรมที่ใช้เพื่อการประชุม เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น ธุรกิจที่พักจึงได้
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งประสบความส าเร็จและความล้มเหลว ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวเอง โดยมีปัจจัยหลักๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน อาทิเช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ซึ่งทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถรับรู้และสัมผัสได้โดยตรงจากพนักงานที่มีความสุภาพ อ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ มี
ความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น มีความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการจากความรอบคอบ ถูกต้องแม่นย าและ
รวดเร็ว ในการให้บริการ ถึงแม้ว่าการบริการจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และควบคุมไดย้าก แต่การกระท าต่างๆ ที่แสดง
ออกมานั้น สามารถบ่งบอกได้ถึงระดับของคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ 

ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากการสัมผัสได้ถึงจิตใจในการบริการของพนักงาน ซึ่งหากจะท างานบริการ
แล้ว ความยินดีและเต็มใจให้บริการของพนักงานมีความส าคัญยิ่งกว่าเทคนิคในการให้บริการ น้ าใจไมตรีเล็กๆ 
น้อยๆ จากคนแปลกหน้าที่ได้รับในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจยิ่ง ฉะนั้น 
การมีจิตใจในการบริการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าโรงแรมต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริการที่เป็นมาตรฐานสากลและสามารถสร้างความได้เปรียบและเอาชนะคู่แข่งขันได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพ
ของการให้บริการที่เป็นอยู่เพียงพอและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ได้รับจากการให้บริการของโรงแรม 
ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส 
กรุงเทพฯ เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายพันธกิจที่จะน าองค์กรสูความเป็นหนึ่งในการให้บริการโรงแรมบูติแบบลักซูรี่ใน
ทวีปเอเชียและระดับโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพในการบริการของแผนกต้อนรับของโรงแรม 137 
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริการของแผนกต้อนรับของโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ  

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับของโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ สู่มาตรฐานสากล 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 

ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส 
กรุงเทพฯ คร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการให้บริการของแผนกต้อนรับ โรงแรม 137 
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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        ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส 
กรุงเทพฯ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษา“ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ รซิเดนเซส 
กรุงเทพฯ” จะก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบการศึกษาค้นคว้าเพียงเรื่องเฉพาะในแนวคิดเกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจต่อการให้บริการในความคิดเห็นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิจัยในครั้งนี้ 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาติดต่อและใช้บริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137          
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิ-เดนเซส กรุงเทพฯ  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นค าถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นที่เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ในค าถาม
ที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านพนักงานผู้ให้ บริการและ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยจะใช้มาตรวัดความส าคัญ (Rating Scale) โดยแต่ละขอแบ่งเป็น 5 มาตราวัด คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยสร้างค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ โดยให้แต่ละระดับมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
(ตาราง Likert’s Scale) 

5 หมายความว่า  มากที่สุด 
4 หมายความว่า มาก 
3 หมายความว่า ปานกลาง 
2 หมายความว่า น้อย 
1 หมายความว่า น้อยที่สุด 

 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
- ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
- ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
- ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 

(วายันตี ตุลยาพงศ์, 2555) 
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ส่วนที่ 3 การตอบถามแบบปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็น

แบบสอบถาม โดยมีวิธีการสร้างเคร่ืองมือและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ประสานหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือแจกแบบสอบถาม จากนั้นน า

แบบสอบถามที่รับคืนมาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) เข้ามาช่วยในการ ค านวณ

และวิเคราะห์ โดยก าหนดการวิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ในรูปอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้
ค่าสถิติ Independent Sample t – test และ การทดสอบของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

จากการการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ 
เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 และเพศชาย จ านวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมา
มีอายุช่วง 41-50 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมามีอายุช่วง 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 รองลงมามีอายุ 30 ปีหรือต่ ากว่า จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 และมีอายุช่วง 51 -60 ปี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมามี
สถานภาพโสด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.80 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมามีการศึกษาใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมามีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 และมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จ านวน 147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 -50,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.80 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,001-90,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 รอลงมามี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-70,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
90,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในภาพรวม มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับ
โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ อยู่ในระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระยะเวลาในการให้บริการจองและเข้าพักมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ 
พนักงานมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ มีการใช้อุปกรณ์และ
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เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ การเข้าพักมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวกและ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.20รองลงมา คือ พนักงานขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.20 
รองลงมา คือ การลงทะเบียนจองห้องพักมีหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ การช าระค่าบริการสามารถ
กระท าได้หลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 4.19 และข้อ ขั้นตอนการลงทะเบียนจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตไม่
ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 เรียงลงมาตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และสามารถพูดได้หลายภาษา  มีค่าเฉลี่ย 4.33 
รองลงมา คือ พนักงานสามารถรับแรงกดดันและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย  4.33 
รองลงมา คือ พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลของโรงแรมอย่างละเอียดและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.33 
รองลงมา คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมา คือ พนักงานมี
รูปแบบการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ พนักงานให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้าได้ดีเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ พนักงานให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน 
มีค่าเฉลี่ย 4.16 และข้อพนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.33 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แผนกต้อนรับของโรงแรมมีรูปแบบการตกแต่งที่สวยงามและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา 
คือ แผนกต้อนรับมีบรรยากาศที่ดีและมีแสงสว่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ มีข้อมูลแนะน าสถานที่หรือ
เส้นทาง ให้กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและพียงพอ        
มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ ห้องน้ ามีความสะดวก สะอาด ทันสมัยและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมา คือ        
มีการจัดแยกสถานที่สูบบุหรี่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ มีพนักงานรั กษาความ
ปลอดภัย ตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมา คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการลูกค้าอย่าง
ครบครันมีค่าเฉลี่ย 3.98 และข้อมีป้ายบอกต าแหน่งการให้บริการ ส่วนต่างๆ ของโรงแรมอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.89 

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในเพศที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนก
ต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในอายุที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนก
ต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพ พบว่าในสถานภาพที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
แผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพ ที่ไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
แผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในอาชีพที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
แผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน ในภาพรวมและด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพ ฯ พบว่าในรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯที่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากการการศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ 
เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 
จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 มีสถานภาพสมรส จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรชาติ เพียรการ (2550) ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
บริการธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน 12,001-20,000 บาท และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวายันตี ตุลยาพงศ์ (2555) ท าการศึกษาแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
แผนกต้อนรับในส่วนหน้า:กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา  ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสัญชาติอเมริกัน
มากที่สุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 
พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในภาพรวม มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับ
โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทสแอนด์ เรซิเดน-เซส กรุงเทพฯ อยู่ในระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.19 และด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรชาติ เพียรการ (2550) ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจ
ของธุรกิจโรงแรมด้านความสะดวกของสถานที่ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีรัตน์ 
ดวงสุวรรณ (2555) ท าการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความคาดหวังและการตอบสนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
คุณภาพบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารีวรรณ เพิ่มเติมสิน (2558) ท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
การใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1.ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.42 รายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.95 รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.73 และด้านห้องพัก ค่าเฉลี่ย 3.67 
ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบมาตรฐานความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส 
แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ พบว่าในคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส 
สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 ส่วนคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 
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137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรชาติ เพียรการ 
(2550) ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผลการศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรมระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อธุรกิจโรงแรม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ (2555) ท าการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการเปรียบเทียบข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลกับ
ระดับความคาดหวังและการตอบสนองการให้บริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ในเขตอ าเภอหัวหิน 
พบว่าอายุและรายได้ ที่แตกต่างกัน มีระดับระดับความคาดหวังและการตอบสนองการให้บริการของโรงแรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอหัวหิน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอารีวรรณ เพิ่มเติมสิน (2558) ท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพ
บ้านสวน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการเปรียบเทียบลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมพันธุ์ เทพบ้านสวน จ าแนก
ตามคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม พบว่าในภาพรวมและรายด้านลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมพันธุ์เทพ
บ้านสวน ที่มีอายุ สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการ
โรงแรมพันธุ์เทพบ้านสวน ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมพันธ์เทพบ้านสวน  ที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 

จากการได้ศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการแผนกต้อนรับโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์   
เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท าให้เกิดข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ควรมีระบบและ
ขั้นตอนการลงทะเบียนจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้ง การช าระค่าบริการ ควรเพิ่ม
ช่องทางให้สามารถกระท าได้หลากหลายช่องทาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้จองห้องพัก ทางโรงแรมควรมี
พนักงานที่สามารถให้บริการในขั้นตอนการต่างๆ กับผู้ที่มารับบริการอย่างเป็นระบบและเพียงพอ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ควรมีการคัดเลือก
พนักงานที่มีความสามารถในการให้บริการ เช่น พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
พนักงานให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน พนักงานให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ดีเป็น
อย่างดี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโรงแรมห้าดาว เป็นต้น 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ ควรมีป้ายบอก
ต าแหน่งการให้บริการ ส่วนต่างๆ ของโรงแรมอย่างชัดเจน มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการลูกค้าอย่างครบครัน
และพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรน าทฤษฎีอื่นๆ เข้ามาใช้ประกอบในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่ครอบคลุมในมุมมองด้านอื่นๆ ที่หลากหลายด้วย 

2. ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาความไว้วางใจและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อธุรกิจ
โรงแรม เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้เป็นลูกค้าประจ าและเป็นการโฆษณาอีกทางหนึ่งด้วย 
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3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพควบคู่กับไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรม 137 พิลลาร์ส สวีทส
แอนด์เรซิเดนเซส กรุงเทพ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
Influence on Restaurant Decision Making In Koh Phangan Surat Thani 
 
ผู้วิจัย   อินทิรา  สังข์ยัง 

สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของ
ผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารของผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างกลุ่มการ
วิจัยคือ ประชากรในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย สถิติการทดสอบแบบ t-test และใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA Analysis of Variance) ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ปัจจัยท าเลสถานที่ ด้านการขนส่ง ด้านพนักงานให้บริการ การสร้างเอกลักษณ์ของร้าน และ
กระบวนการบริการ ช่องทางการขายและการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร
ของผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
Abstract 

This research The purpose of this research was to study 1) to study the influence of 
decision making on restaurant service of consumers in Koh Phangan district. 2) to compare 
the effect of decision making on restaurant service among consumers in Koh Phangan 
District, Surat Thani Province. Surat Thani Classified by personal factors. The research 
group is Population in Koh Phangan 400 people in Surat Thani. Use questionnaire as a tool 
to collect data. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation. Compare the differences. T-test statistics and one-way ANOVA analysis of 
variance. The study indicated that Population in Koh Phangan Surat Thani Personal factors 
of gender, age, educational level, occupation and income are different. Influence of decision 
making on restaurant service among consumers in Ko Phangan district Surat Thani is 
different. And price mix. Location, location, transportation, staffing Creating a shop 
identity And service process Sales and Marketing Channel Influence of decision making on 
restaurant service among consumers in Ko Phangan district Surat Thani. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากมนุษย์จะ
สามารถประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองได้แล้วยังชอบที่จะแสวงหาอาหารเพื่อรับประทาน ด้วยการใช้บริการใน
ร้านอาหารต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์ อีกทั้งร้านอาหารในปัจจุบันมิได้ท าหน้าที่เป็นเพียงสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม
เท่านั้น แต่กลับกลายเป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรค์ การติดต่อธุรกิจ การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ และไม่ว่าภาวะ
เศรษฐกิจจะขยายตัวหรือชะลอตัวอย่างไร ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเติบโตและมีอัตราขยายตัวมา
โดยตลอด 

ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นธุรกิจร้านอาหารก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนเป็นอย่ างมากเนื่องจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการขยายตัวขึ้นและการหลั่งไหล
เข้ามาของคนต่างจังหวัด การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนมากขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีแหล่ง
ท่องเที่ยวมากมาย ท าให้มีธุรกิจการค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหาร จากข้อมูลข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนในเกี่ยวกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาร้านอาหารให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนท าธุรกิจร้านอาหารของนักลงทุนรายใหม่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา “อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1.1ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะประชากร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  1.1.1ปัจจัยด้านลักษณะประชากร ผู้วิจัยได้เลือกตัวย่างการใช้ของ Yamane และใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้นกลุ่มัวอย่างการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 400 
ตัวอย่าง 

1.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถน าผลงานวิจัย ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทาง
การตลาดได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้และท าการตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ 
 
 
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง 
(Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ประชากรในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 108,985 คน 

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ เป็นประชากรในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สูตรที่
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าสัดส่วนเกิดขึ้นได้ในระดับ 5% กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนี้มีทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล โดยแบบสอบถาม
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และรายได้ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีค าตอบให้
เลือก (Multiple Choices) มีลักษณะของแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับการให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

3. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
5. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูลโดยด าเนินการดังนี้ 
1. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding Form) 
3. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บ

และค านวณหาค่าทางสถิติแล้วน าผลที่ไดม้าวิเคราะห์ โดยน าเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและน าผล
การศึกษาที่วิเคราะห์ได้มาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนข้อเสนอแนะ 

4. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท 
(Likert) 

5. น าค่าที่ได้มาท าการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ (t-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA)  

312



สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัย เรื่อง อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mea) 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
 2.1 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาด (Cronbach) 
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร 
ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบคุคลวิเคราะห์โดยใชส้ถิติค่า t-test และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ด้วยค่า F-test เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ใน
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s Coefficient 
Alpha Method) เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
สรุป 
การวิจัยเร่ืองอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลสรุปดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 เพศชาย 

จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 
ส่วนน้อย อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 มีสถานภาพโสด จ านวน 208 คิดเป็นร้อยละ 52 
ส่วนน้อยมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 150 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีส่วนน้อยที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 16คน คิดเป็นร้อยละ 4 มีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40 น้อยสุดคือผู้ที่ต่ ากว่า 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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2. ระดับการให้ความส าคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 (SD=.54) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มี 3 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (SD=.58) 
รองลงมาคือ กระบวนการออกแบบบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (SD=.65) และกระบวนการออกแบบบริการ         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (SD=.71)  

3. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และ F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
 
อภิปราย 

การวิจัยเร่ืองอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร ในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน เป็นเพศหญิง อายุ ระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม ผลการประเมินการให้ความส าคัญใน
การเลือกร้านอาหารอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ กระบวนการออกแบบ
บริการ ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านท าเลสถานที่ การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปัจจัย
ด้านราคา และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก เพ็ชรตระกูล (2549) 
ได้ท าการศึกษาถึงเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารใน
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร (2551)ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
7P’s น าไปสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย 
(2554) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่างสุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภคในพื้นที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้บริการ
ร้านอาหารได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และกระบวนการ 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด โดยพบว่า รสชาดอาหารถูกปากมีเอกลักษณ์ของตัวเองมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความสะอาดของอาหารได้มาตรฐาน , บรรยากาศภายในร้านมีความร่มรื่น 
สะดวกสบายครบครันลงตัว, มีเมนูหลากหลายครบทุกประเภทอาหารตามความต้อง และความสวยงามในการ
ตกแต่งอาหารและภาชนะใส่อาหารมีสไตล์ที่ลงตัว ตามล าดับ สอดคล้องกับ เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร (2551)  ได้ศึกษา
เรื่อง การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ต้องมีความสะอาด ความสดใหม่ รสชาติดี บริการรวดเร็ว 

กระบวนการออกแบบบริการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ พบว่า บรรยากาศในร้านมีความเป็นส่วนตัว
และไม่มีเสียงรบกวนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ รูปแบบการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับ เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร (2551)ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการจะ
เน้นการสร้างความประทับใจ นับตั้งแต่ลูกค้าก้าวเท้าเข้ามา 
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ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับความส าคัญ
มาก โดยพบว่า พนักงานตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีพนักงาน
เพียงพอต่อการเรียกใช้บริการ (สั่งอาหาร) ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร (2551)ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่พบว่า มีการฝึกสอนพนักงานเกี่ยวกับการให้บริการให้บริการลูกค้าอย่างน่าประทับใจ โดยใช้วิธีการพูดคุยกับ
พนักงานอย่างเป็นกันเอง  

ปัจจัยด้านท าเลสถานที่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับความส าคัญมาก 
โดยพบว่า สถานที่ตั้งของร้านเห็นได้ชัดเจนเดินทางไป – กลับ สะดวกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีพนักงาน
อ านวยความสะดวกในการจอดรถ ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า 
ลักษณะทางกายภาพจะเน้นที่การสร้างบรรยากาศของร้านที่ดึงดูด มีการจัดร้านที่ดูเรียบง่ายสบาย ๆ 

การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับ
ความส าคัญมาก โดยพบว่า บรรยากาศในร้านมีความเป็นส่วนตัวและไม่มีเสียงรบกวน ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญศิ ริ 
ผาสุขเสถียร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า มีที่จอดรถเพียงพอ อากาศที่ดี ติดธรรมชาติ และมี
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับความส าคัญมาก โดยพบว่า 
ราคาในภาพรวมมีความเหมาะสมลงตัวตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร (2551) ได้ศึกษา
เรื่อง การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารอ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับงานวิจัยศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย (2554) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่างสุกี้และชาบูชาบูของ
ผู้บริโภคในพื้นที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า การใช้บริการร้านอาหารได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และกระบวนการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวม มีความส าคัญระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุล อัคนิบุตร และ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของการโฆษณาที่ใช้พรีเซนเตอร์นักร้องเกาหลีต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร        
ที่พบว่า การโฆษณาและการส่งเสริมการขายช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าและบริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จากการศึกษาเร่ือง อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ รายการอาหารที่หลากหลาย รองลงมาคือ รสชาติอาหาร ซึ่งลูกค้าจะได้รับรู้ถึง
มาตรฐานที่ร้านอาหารน าเสนอ และคุณภาพอาหารที่ได้รับประทาน 
2. ปัจจัยด้านราคา  

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับความส าคัญมาก โดยพบว่า ราคาในภาพรวมมี
ความเหมาะสมลงตัวตามมาตรฐานทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับการบริการ, ราคา
ที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับความมีชื่อเสียงของร้านและเอกลักษณ์ของร้าน, ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของ
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อาหาร และมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนและราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจควรเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินผ่าน
มือถือ application เพื่ออ านวยความสะดวก และความประทับใจ ตลอดจนประสบการณ์ที่ยากจะลืม 
3. กระบวนการออกแบบบริการ  

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับบรรยากาศในร้านมีความเป็นส่วนตัวและไม่มีเสียงรบกวนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ รูปแบบการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงาน , ไม่มีกลิ่นสกปรกรบกวนเข้าไปในร้านที่ท่านใช้
บริการ, ใช้วัสดุที่มีความหรูหรา เหมาะสมกับสไตล์ของร้านที่ท่านใช้บริการ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านมีเอกลักษณ์
เป็นสไตล์ของตัวเอง ตามล าดับ ผู้ประกอบการต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญการมีมาตรฐานในการให้บริการ และ
บริการอ่ืน ๆ เช่น จองโต๊ะล่วงหน้า 
4. ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ  

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับความส าคัญมากที่สุด โดยพบว่า พนักงาน
ตอบสนองต่อความต้องการของท่านอย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีพนักงานเพียงพอต่อการเรียกใช้
บริการ (สั่งอาหาร), พนักงานมีกริยามารยาทพูดจาสุภาพให้บริการด้วยความเป็นกันเอง และรูปร่าง หน้าตาความ
สะอาดของพนักงาน ยิ้มแย้มไม่บูดบึ้ง ตามล าดับ ดังนั้นต้องให้ความส าคัญกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค
เพื่อสร้างความประทับใจ 
5. ปัจจัยด้านท าเลสถานที่  

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับความส าคัญมาก โดยพบว่า สถานที่ตั้งของ
ร้านเห็นได้ชัดเจนเดินทางไป – กลับ สะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มีพนักงานอ านวยความสะดวกในการ
จอดรถ, ห้องน้ ามีความสะอาด และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ, ที่ตั้งของร้านมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และมี
ทางเดิน ทางลาด ที่สะอาด ไม่ลื่นหรือเปียกแฉะ ดังนั้น ต้องมุ่งเน้นในการอ านวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการ 
และเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้บริโภค 
6.  การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวมในระดับความส าคัญมาก โดยพบว่า บรรยากาศใน
ร้านมีความเป็นส่วนตัวและไม่มีเสียงรบกวนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของ
พนักงาน, ไม่มีกลิ่นสกปรกรบกวนเข้าไปในร้านที่ท่านใช้บริการ, ใช้วัสดุที่มีความหรูหรา เหมาะสมกับสไตล์ของร้าน
ที่ท่านใช้บริการ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านมีเอกลักษณ์ เป็นสไตล์ของตัวเอง ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องแสวงหาอัต
ลักษณ์ในการให้บริการเพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง 
7. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  

มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารโดยภาพรวม มีความส าคัญระดับปานกลาง โดยพบว่า การจัด
โปรโมชั่นเพื่อลดราคาตรงกับความต้องการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การสะสมคูปองรับส่วนลด หรือของแถม
น่าสนใจในการสะสม, รูปแบบของความบันเทิงด้านดนตรี การแสดง ตรงกับความชื่นชอบ , โปรโมชั่นในภาพรวมมี
ความหลากหลายตรงกับความต้องการใช้บริการ และความมีชื่อเสียงของร้านเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
อาจจัดท าเป็นการสะสมคะแนน ลด แลก แจก แถม และมุมชิมฟรีส าหรับอาหารแนะน า 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาภายในพื้นที่อื่น ๆ เช่น ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารได้สนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการ 

3. ควรศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ของร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามทัศนะของผู้บริโภค 

316



บรรณานุกรม 
ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. (2553). คุณภาพการให้บริการภาครัฐ: ความหมาย การวัด และการประยุกต์ในระบบบริหารภาครัฐ

ไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ ์,1 ,7(10), 105-146. 
วุฒิชัย จ านงค์ (2523). พฤติกรรมการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านอาหารมาตรฐานกรม

อนามัย. วารสารกองสุขาภิบาล  
ศิริรัตน์ สะหุนิล และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2556). การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส. 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ 3 (4), 562-568 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2538). พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์พัฒนาศึกษา. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2541). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ. (2537). ศัพท์การบริหาร. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษาธนชีพ พีรธรณิศร์.(2533 ).  
ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 : ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ กรุงเทพมหานคร ,         

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2550). เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ยูบีซีแอลบุ๊คส์. 
คณิต ไขมุกต์.(2547). สถิติพื้นบ้าน. ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. บริษัท ส านักพิมพ์น้ าฝน จ ากัด 
ธนชีพ พีรธรณิศร.(2533). ร้านอาหารมาตรฐานกรมอนามัย. วารสารกองสุขาภิบาล 
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.(2550). ระเบียบวิธีวิจัย. แนวทางปฏิบัติสู่ความส าเร็จ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ. ยูแอนด์

ไอ อินเตอร์ มีเดียร์ 2550. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.(2539). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพ. บริษัทวิสิทธิ์พัฒนาจ ากัด 
อดุลย์ จาตุรงคกุล.(2546). การบริหารการตลาดกลยุทธและยุทธวิธี. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ (หน้า 337 -339) 
กรกนก เพ็ชรตระกูล . (2449). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือก

ร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร. การค้นคว้าแบบอิสระมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ณุกมล จรณะหุต.(2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. 

ภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
เพ็ญศิริ ผาสุขเสถียร.(2551). การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสู่ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจ

ร้านอาหารอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรังสิต 
ปวิตรี อัตตนาถ. (2543). การศึกษาพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2552). รวมร้านอาหารใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี.  

ชัชชวาลย์ ทัตศิวัช.(2552). คุณภาพการให้บริการ TPA WRITER แบ่งปัน ความรู้สึกสู่กันและกันธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย.(2552) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก. 

ส านักงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.(2553, พฤษภาคม). 
ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ กรมการปกครอง. สืบค้นออนไลน์ (กันยายน 2560) 
 http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=715&pv=66 
ข้อมูลความจ าเป็นขั้นพิ้นฐาน(จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน (สืบค้นออนไลน์ ธันวาคม 2560)www.cdd.go.th 
Krutulyte, R., Grunert, K. G., Scholderer, J., Lähteenmäki, L., Hagemann,  
K. S.,Elgaard,P., et al. (2011). Perceived fit of different combinations of  carriersand functional 

ingredients and its effect on purchase intention. Food Qualityand Preference, 22(1), 11-16 

317

http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=715&pv=66


 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด่วนด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
 
(The Efficiency Improvement of Express Transportation Service by Smart Phone) 
 
ผู้วิจัย   ปุณณรัตน์  ชนะสิทธิ์ 

ธมนวรรณ์  เฟื่องประยูร 
 
บทคัดย่อ 

การขนส่งสินค้าทางบกมีต้นทุนที่ต้องจัดการหลายอย่าง ในส่วนของค่า เชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงานขับรถ          
ค่าบ ารุงรักษา ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ช่วยในการบริหารจัดการในด้านนี้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของการปฏิบัติการขนส่งสินค้า
โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งด่วน จ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญคือ โทรศัพท์ติดตามตัวแบบสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยจัดการ
การขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทขนส่งด่วนหลายแห่งได้น าสมาร์ทโฟนและ
ระบบแอพพลิเคชั่นในการขนส่งมาช่วยในการจัดการการขนส่ง เปรียบเสมือนโปรแกรมจัดการการขนส่งที่พนักงานขับ
รถสามารถใช้งานได้ทุกคน ระบบดังกล่าวสามารถช่วยในการจัดการและวางแผนการขนส่ง การเก็บเงินหรือเอกสาร และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยการศึกษานี้ได้ศึกษากลุ่มผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในระดับปฏิบัติการ ผู้ใช้
ข้อมูลจากระบบ และผู้บริหารหน่วยงานที่มีอ านาจตัดสินใจใช้ระบบ ศึกษาในส่วนที่เป็นประโยชน์และแนวทางการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล และศึกษาส่วนที่เป็นข้อด้อยที่ควรได้รับการปรับปรุง มีกลุ่มพนักงานปฏิบัติการในการศึกษาครั้งนี้ 
200 คน โดยผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
รวมถึงลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้ต่อไป   
 
ค าส าคัญ : การขนส่งสินค้าด่วน /  ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ / สมาร์ทโฟน 
 
Abstract 

The study aims to explore the efficiency improvement of express transportation service. 
There are many factors that related to transportation management such as fuel cost, driver 
wages, maintenance cost and so on. These factors can be managed by related principles. 
However, the part of operations should have tools that can be managed by every driver. The 
tool is smart phone. It can organize the transport system, decreases delivery lead time and 
makes more accuracy data. Consequently, this study focuses on the application system and 
smart phone for improving transport efficiency. It has set out pros and cons of this tool and find 
out the solution to use its data. This result of the study would enable the transport entrepreneur 
to use and apply to their businesses appropriately and effectively. 
 
Keyword : Express Transportation Service, Logistics Service Provider, Smart Phone 
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บทน า 
ปัจจุบันการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวได้เพิ่มจ านวนขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ประชากรชาวไทยหัน

มาใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะแบบสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้หลากหลายภายในเครื่องเดียว ซึ่งการท า
ธุรกรรมหรืองานต่างๆ ในปัจจุบันสามารถด าเนินการผ่านระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เกือบทุกกรณี เช่น การท า
ธุรกรรมทางการเงิน การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูลงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งการน ามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นต้น จากข้อมูลของส านักสถิติแห่งชาติในตารางที่ 1 และ 
2 จะเห็นว่า จ านวนประชากรไทยมีก าลังซื้อสมาร์ทโฟนจากในปี พ.ศ. 2555 จ านวนร้อยละ 8 เพิ่มมากเป็นร้อยละ 50.5 
ในปี พ.ศ. 2559 และจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ โดยส่วนใหญ่ซื้อสมาร์ทโฟนมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้ตัวเองและ
ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนั้นใช้เพื่อดาวน์โหลดหรืออัพโหลดข้อมูล รวมถึงการบริโภคข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ   

 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนของคนไทย 

พ.ศ. ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
จ านวนร้อยละ 8.0% 14.8% 26.4% 37.9% 50.5% 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละการใช้งานสมาร์ทโฟน 

กิจกรรมที่ใช ้ โซเชียลเน็ตเวิร์ค ดาวน์โหลด อัพโหลดข้อมูล ติดตามข่าวสาร 
จ านวนร้อยละ 91.5% 88.0% 55.9% 46.5% 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 

การใช้สมาร์ทโฟนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยที่ให้บริการในด้านนี้เพียง 5 เจ้าหลัก คือ AIS TRUE 
DTAC CAT และ TOT โดยจ านวนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดที่ผู้ให้บริการทั้ง 5 รายให้บริการแก่ผู้บริโภค ในปี 
2560 มีจ านวนรวมกว่า 121.5  ล้านเลขหมาย โดยจ าแนกผู้ให้บริการแต่ละรายในรายละเอียดรูปที่ 1 อีกทั้งการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้เพื่อการส่งเสียงพูดคุยกันได้ลดจ านวนลงตามล าดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 (รูปที่ 2) เป็นต้นมา และ
เมื่อเทียบกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน (รูปที่  ) จะพบว่าการใช้งานมีปริมาณเพิ่ม
มากข้ึนเป็นเท่าตัว ซึ่งจากข้อมูลเห็นว่าคนไทยหันมาใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ แทนการพูดคุยด้วยการ
ส่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์ 
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รูปที่ 1 จ านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี พ.ศ. 2560 (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2561) 
 

 
 

รูปที่ 2 ปริมาณการใช้บริการเสียงของผู้ให้บริการ (สภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 
 

 
 

รูปที่ 3 ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2561) 

2



 
 

จากข้อมูลข้างต้นผู้เขียนจึงได้ศึกษาความสามารถของสมาร์ทโฟนที่น ามาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในด้านโลจิสติกส์
โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าด่วน หรือ Express Transportation ในประเทศไทยได้มีผู้มาเปิดให้บริการการขนส่งด่วนเป็น
จ านวนมาก เช่น ไปรษณีย์ไทย เคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) เอสซีจีเอ็กซ์เพรส (SCG Yamato Express) อัฟฟ่าฟาสต์ 
(Alpha Fast) ดีเอชแอลอีคอมเมิร์ซ (DHL eCommerce) ฯลฯ บริษัทเหล่านี้ด าเนินการขนส่งสินค้าแบบด่วนภายในประเทศ
ไทย ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแข่งขันในการให้บริการทั้งในเรื่องความเร็วในการขนส่ง การขนส่งที่ถูกต้องสมบูรณ์ การ
เรียกเก็บค่าสินค้าที่ถูกต้อง การน าส่งเอกสารการขนส่งกลับคืนผู้ส่ง เป็นต้น ในอดีตการส่งขนด่วนที่ต้องด าเนินกิจกรรม
เหล่านี้ภายในพนักงานขับรถขนส่งเพียงคนเดียวจ าเป็นต้องมีระบบจัดการการขนส่ง (Transport Management System: 
TMS) ที่ใช้ในการวางแผนการขนส่งในระดับองค์กร และมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง แต่ในปัจจุบันระบบจัดการขนส่งดังกล่าว
ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ ทางผู้ให้บริการขนส่งด่วนจึงจ าเป็นต้องหาเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพสูงกว่าในราคาหรือต้นทุนการใช้งานที่ต่ ากว่าเข้ามาเพื่อสนับสนุนการท างานของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าทุก
คน เครื่องมือที่บริษัทขนส่งใช้คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนกับระบบแอปพลิเคชันในการท างานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งมีความรวดเร็วมากขึ้น ความถูกต้องของข้อมูลการขนส่งมีมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถน า
ข้อมูลจากการบันทึกในฐานข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อจัดการและสร้างระบบรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
2. ทราบถึงข้อมูล ความจ าเป็น และกิจกรรมต่างๆ ในการขนส่งสินค้าที่สามารถน าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

สมาร์ทโฟนไปใช้จัดการได้ 
 . ศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นต้นแบบในการน าข้อมูลจากระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนมาใช้พัฒนาการ

บริการขนส่งสินค้า 
ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาการน าสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้ในการพัฒนาขั้นตอนการขนส่งในกิจกรรมต่างของการขนส่ง
สินค้าด่วน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อลูกค้า อีกทั้งองค์กรยังสามารถน าข้อมูลที่อยู่
ในระบบสมาร์ทโฟนไปใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจได้ ซึ่งจะศึกษาจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีหน้าที่เป็นพนักงาน
ขับรถขนส่งสินค้าจ านวน 200 คน พนักงานระดับหัวหนา้งานที่มีหน้าที่ควบคุมการท างานจ านวน   คน และผู้บริหารองค์กรอีก 
1 คน ซึ่งพนักงานในระดับปฏิบัติการนี้ได้ท างานในบริษัทขนส่งสินค้าด่วนชั้นน าของประเทศไทยจ านวน   บริษัท  

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยระบบสมาร์ทโฟนนั้น มุ่งเน้นไปที่การหาข้อดีในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งและลดขั้นตอนการท างานต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นออกไป และยังศึกษาวิธีการน าข้อมูลจากระบบ
ดังกล่าวไปใช้งานซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการน าระบบมาใช้เพียงจัดการการขนส่งอย่างเดียว  

 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของพนักงานในระดับปฏิบัติการที่ใช้ระบบสมาร์ทโฟนในการท างาน 
2. ส ารวจงานวิจัย หลักการ การศึกษา และกรอบแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับการศึกษานี้ 
 . เตรียมข้อมูลของพนักงานในระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน และผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อใช้ในการศึกษา 
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4. ท าการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) กับพนักงานที่ใช้งานสมาร์ทโฟนในระดับต่างๆ 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการน าข้อมูลที่ส าคัญไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งด่วน 
6. จึงสรุปผลการศึกษาและจัดท าผลการศึกษา 

Start
Collect data from courier and 

supervisor from transport express 
company

Prepare data and related documents 
for this study

Survey research and collet data from 
smart phone courier users

Analyze data including pros and cons 
from the users

The results is 
reasonable

Conclude and suggest the study’s 
result FinishYes

No

 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด่วนด้วยระบบสมาร์ทโฟน 

ประโยชน์ของการศึกษา 
1. ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการน าระบบสมาร์ทโฟนมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด่วน 
2. สามารถน าข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานหรือประสิทธิภาพในการท างานด้านอื่นได้ 
 . ท าให้ผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่ทราบถึงข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้งานระบบสมาร์ทโฟนเพื่อการขนส่ง 

ค านิยามศัพท์ 
1. การขนส่งสินค้าด่วน (Express Transportation Service) คือ บริการขนส่งสินค้าทางบก โดยใช้การขนส่ง

ได้ทั้งรถจักรยานยนต์หรือรถขนส่ง 4 ล้อ ส่วนมากใช้ระบบการกระจายสินค้าแบบ Cross Docking เพื่อกระจายสินค้า
แบบด่วนให้กับลูกค้าปลายทางภายในระยะเวลา 1-  วันท าการ 

2. ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) คือ บุคคลที่สามที่มีหน้าที่ในการจัดหาบริการ
ด้านโลจิสติกส์ เช่น การขนส่ง การน าเข้าส่งออก หรือการจัดการคลังสินค้า ให้กับลูกค้าทั้งในส่วนของลูกค้าต้นทาง 
(Shipper) และลูกค้าปลายทาง (Receiver/ Consignee) โดยเน้นที่ระดับในการให้บริการ (Service Level) กับลูกค้า 

 . สมาร์ทโฟน (Smart Phone) คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งยังเป็นระบบสัมผัสหน้าจอ โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android) เท่านั้น 
รายละเอียดบริษัทขนส่งด่วนที่ศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการใช้งานระบบสมาร์ทโฟนของพนักงานผู้ให้บริการขนส่งจ านวน 200 ราย โดยมีพื้นที่
ให้บริการขนส่งด่วนทั่วประเทศไทยภายในใต้การจัดการของแต่ละพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse, DC, Depot) คือ ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 11 คลัง  และต่างจังหวัดจ านวน 26 คลัง จ าแนกเป็นพนักงานขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์
จ านวน 22 คน และรถกระบะ 4 ล้อ จ านวน 178 คน โดยพนักงานที่ท าการส ารวจเป็นพนักงานของบริษัทที่รับจ้างขนส่ง
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สินค้าด่วน (Subcontractor) ให้กับบริษัทขนส่งด่วนข้ามประเทศจ านวน   บริษัท ใช้เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มพนักงานจาก
การสร้างกลยุทธ์สร้างความแตกต่างใน Value-Chain Activities (Gregory G. Dess, Gerry McNamara & Alan B. 
Eisner, 2016) ซึ่งรายละเอียดของพนักงานแต่ละพื้นที่คลังสินค้าของแต่ละบริษัทได้แสดงในตารางที่   

จากข้อมูลในตารางที่   ทางบริษัทที่ศึกษาได้ลงทุนในการจัดซื้อจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนให้กับ
พนักงาน เพื่อน าไปใช้รองรับกับระบบการจัดการขนส่งแอปพลิเคชันของบริษัทที่จ้างขนส่ง โดยจ านวนเงินลงทุนในการ
จัดซื้อตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน แสดงในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 3 รายละเอียดพนักงานขนส่งสินค้าด่วนจ าแนกตากพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศไทย 
เขต พื้นที่ให้บริการ จ านวนพนักงานขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ จ านวนพนักงานขนส่งด้วยรถรถกระบะ 4 ล้อ 

เข
ตก

รุง
เท

พม
หา

นค
ร 

ลาดพร้าว 
 

1 
ลาดกระบัง 

 
4 

มีนบุรี 
 

5 
หนองจอก 

 
4 

ประเวศ 
 

6 
พัฒนาการ 

 
5 

ราษฎร์บูรณะ 
 

2 
สายไหม 

 
3 

สุขสวัสดิ์ 
 

11 
พระราม 3 

 
2 

จตุจักร 13 
 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ต่า

งจ
ังห

วัด
 

นนทบุรี 8 14 
สมุทรปราการ 

 
7 

สมุทรสาคร 
 

48 
ปทุมธานี 

 
29 

ราชบุรี 
 

11 
เพชรบุร ี

 
3 

เชียงใหม่ 
 

5 
เชียงราย 

 
5 

น่าน 
 

4 
ตรัง 

 
8 

สุโขทัย 
 

1 
ก าแพงเพชร 1 

 
  รวม 22 178 
ที่มา : บริษัทรับจ้างขนส่งด่วน (Subcontractor) ที่ท าการศึกษา, 2561 
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ตารางที่ 4 จ านวนเงินลงทุนในการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 
ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 (ม.ค.-พ.ค.) 

จ านวนเงินจัดซื้อสมาร์ทโฟน 
(บาท) 

406,850.00 395,750.00 91,800.00 

ที่มา : บริษัทรับจ้างขนส่งด่วน (Subcontractor) ที่ท าการศึกษา, 2561 
 
ระบบแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการการขนส่ง 
 ในการศึกษานี้ได้ศึกษาระบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานที่มีอยู่ 2 ระบบ (รูปที่ 4 และ 5) โดยใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน
ในระบบแอนดรอยด์ 
 

 
 

รูปที่ 4 ระบบแอปพลิเคชันการจัดการขนส่งของบรษิัทผู้ว่าจา้งที่ 1 
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รูปที่ 5 ระบบแอปพลิเคชันการจัดการขนส่งของบรษิัทผู้ว่าจา้งที่ 2 
 
 จากรูปทั้ง 2 ข้างต้น ระบบมีพื้นฐานในการใช้งานในรูปแบบเดียวกัน คือ พนักงานขนส่งสินค้าด่วนต้องท าการ
เข้าระบบด้วยรหัสรูธ (Route) ที่วิ่งงานของตัวเองเท่านั้น จากนั้นจึงสแกนรหัสสินค้าโดยรหัสบาร์โค้ด (Barcode) ที่ติด
มากับสินค้าแต่ละชิ้น ระบบจะท าการประมวลผลว่าสินค้าที่ต้องส่งมีกี่ชิ้น และต้องส่งภายในวันไหน หากสินค้าชิ้นใดที่
ต้องมีเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าปลายทาง ทางระบบจะแจ้งยอดเงินที่ต้องเก็บในระบบเช่นเดียวกัน ซึ่งข้อดีของระบบนี้ 
คือ ลดจ านวนการใช้กระดาษที่ต้องพิมพ์ใบน าส่งในแต่ละรอบการขนส่ง อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลสินค้า
ลงในระบบด้วย ทางผู้ศึกษาได้สอบถามพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงจ าแนกปัจจัยเป็นหัวข้อต่างๆ 
ตามหลักการของ Jay Heizer, Barry Render และ Chuck Munson (2017) ที่กล่าวว่ากิจกรรมในการจัดการคุณภาพ
มีผลต่อ 4 ส่วน คือ หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ มีหลักการของคุณภาพ เข้าใจพนักงาน และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า โดยผลการสอบถามพนักงานในระดับปฏิบัติการจ านวน 200 คน มีผลแสดงในตารางที่ 5 ต่อไปนี้ 
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 ตารางที่ 5 แสดงผลการสอบถามการใช้งานระบบสมาร์ทโฟนเพ่ือการขนส่งสินค้าด่วน 

ผลกระ
ทบต่อ 

ปัจจัยที่สมาร์ทโฟนสามารถเพิ่มประสทิธิภายใน 
การขนส่งสินค้าด่วน 

ผลการสอบถาม 

ดีมาก ด ี
ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที่สุด 

ไม่มี
ประสิทธภิาพ 

หน
่วย

งา
น 

ลูกค้ามีความเชื่อถือต่อบริษัทขนส่งด่วน 128 35 25 12 
  

สามารถสร้างมาตรฐานการท างานได้ 175 21 4 
   

บริษัทสามารถน าข้อมูลในสมาร์ทโฟนไปใช้ประโยชน์อื่น 134 31 7 18 10 
 

สร้างความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ 157 39 4 
   

บริษัทสามารถเป็นผู้น าการขนส่งด่วนการใช้สมาร์ทโฟน 135 36 13 16 
  

คุณ
ภา

พ 

มีการพัฒนาวิธีการขนส่งที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 145 35 14 6 
  

พนักงานขนส่งสินค้าด่วนตามเวลาหรือ Due Date ที่ก าหนด 178 12 10 
   

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตาม KPIs ที่ตั้งไว้ 184 13 3 
   

สินค้าที่น าส่งมีคุณภาพ สมบูรณ์ก่อนการน าส่ง 120 41 35 4 
  

บริษัทสามารถเพิ่มคุณภาพการขนส่งจากระบบสมาร์ทโฟน 142 25 21 12 
  

พนั
กง

าน
 

พนักงานสามารถวางแผนการขนส่งเองได้ 186 10 4 
   

พนักงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 174 13 12 1 
  

พนักงานสามารถขนส่งสินค้าตามเป้าหมายที่บริษัทต้องการ 184 12 4 
   

พนนักงานช่วยบริษัทในการประหยุดต้นทุนในการท างานได้ 142 20 16 15 7 
 

พนักงานมีทัศนคตทิี่ดีต่อบริษัท เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 164 34 2 
   

ลูก
ค้า

 

ลูกค้ามีความพึงพอใจในการขนส่งด้วยระบบสมาร์ทโฟน 136 32 21 11 
  

ลูกค้าสามารถใช้งานในการรับส่งสินค้าจากสมาร์ทโฟนของ
พนักงาน 

135 38 15 12 
  

ลูกค้ายินยอมใช้งานผ่านทางสมาร์ทโฟน เช่น เซ็นรับ จ่ายเงิน ฯลฯ 120 40 25 15 
  

ลูกค้ามีความต้องการบอกต่อถึงการบริการขนส่งของบริษัท 145 38 12 5 
  

ลูกค้าเกิดการส่ังซ้ือสินค้าซ้ าหรือพนักงานส่งสินค้าให้ลูกค้าซ้ า 173 12 11 4 
  

 
ตารางที่ 6 แสดงผลเป็นร้อยละของประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อส่วนต่างๆ 

ผลต่อ 
ผลการสอบถาม (ร้อยละ) 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่มี

ประสิทธิภาพ 
หน่วยงาน 72.9% 16.2% 5.3% 4.6% 1.0% 0.0% 
คุณภาพ 76.9% 12.6% 8.3% 2.2% 0.0% 0.0% 
พนักงาน 85.00% 8.90% 3.80% 1.60% 0.70% 0.00% 
ลูกค้า 70.90% 16.00% 8.40% 4.70% 0.00% 0.00% 

 จากผลการส ารวจจะเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่จะเห็นว่าสมาร์ทโฟนมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภายใน
การท างานและการขนส่งสินค้าด่วนให้กับลูกค้าได้ แต่ในเงื่อนไขของส่วนที่เป็นหัวหน้างานและผู้บริหารหน่วยงานจะมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างไปเล็กน้อยในส่วนของประเด็นปัญหาในการใช้ งานสมาร์ทโฟนเพื่อการขนส่งสินค้าด่วน โดย
สามารถสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์พนักงานระดับหัวหน้างานและผู้บริหารหน่วยงานได้ ดังนี้ 
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1. สมาร์ทโฟนยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาพนักงานทุจริตได้ เช่น ค่าสินค้าที่เก็บจากลูกค้า หรือการขโมย
สินค้า 

2. ระบบยังไม่สามารถรองรับการท างานที่เป็นอัตโนมัติได้ เนื่องจากพนักงานขนส่งต้องท าการสแกนรหัสสินค้า
จากแถบบาร์โค้ดทุกครั้งก่อนวิ่งงานหรือหลังจากวิ่งงานเสร็จ 

 . หัวหน้างานไม่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการขนส่งของพนักงานมาใช้งานได้ทันที จ าเป็นต้องให้
หน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานไอที หรือหน่วยงานที่ดูแลเก่ียวกับคุณภาพเป็นผู้ดึงและประมวลผลข้อมูลก่อน 

4. ราคาของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนในปัจจุบันค่อนข้างราคาถูก แต่ต้นทุนในการท าระบบแอปพลิเคชัน 
เพื่อรองรับการท างานยังค่อนข้างสูง เนื่องจากบางบริษัทสามารถลงทุนท าเองได้ แต่บางบริษัทต้องจ้าง Outsource ใน
การจัดท า  

แต่อย่างไรก็ตาม การน าข้อมูลจากระบบสมาร์ทโฟนมาใช้ในการท างานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน 
โดยสรุปจากการสัมภาษณ์พนักงานระดับหัวหน้างานและผู้บริหารหน่วยงาน คือ 

1. สามาร าน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการลงทุนต่อไป เช่น การสร้างคลังสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มระดับในการ
ให้บริการต่อลูกค้า การประมาณการณ์จ านวนของพนักงานขนส่งในอนาคต โดยน าข้อมูลมาใช้ในการพยากรณ์ยอดการ
ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

2. การขนส่งเป็นแบบ Real Time คือ พนักงาน ลูกค้าต้นทางและปลายทาง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบสถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา ท าให้เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อถือในระบบขนส่งของบริษัทนั้นๆ 

 . ประเด็นส าคัญของการน าเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาใช้งาน คือ ข้อดีต่อพนักงาน สามารถท างานได้รวดเร็ว
ถูกต้อง ข้อดีต่อบริษัท สามารถตรวจสอบติดตามสินค้า การจ่ายเงิน ลดการทุจริตของการขนส่ง และข้อดีต่อลูกค้า คือ 
เกิดความสะดวกในการรับส่งสินค้า ไม่เสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารที่เป็นกระดาษ 
 
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสมาร์ทโฟน 
 จากผลการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟน สามารถวิเคราะห์ผลจากการส ารวจ ได้ว่า พนักงานส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการน าระบบสมาร์ทโฟนเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าด่วน แต่ยังติดขัดปัญหาใน
เร่ืองของการลงทุนในระบบ โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ต้องใช้ระบบประเภทนี้ในการขนส่งสินค้าด่วน 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแนวทางในการน าระบบสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
สินค้าด่วน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีใกล้ตัวที่สามารถน ามาปรับใช้กับธุรกิจการ
ขนส่งได้ อีกทั้งยังส่งผลดีในด้านต่างๆ ตามที่ส ารวจมา แต่ที่ส าคัญผู้ประกอบการต้องทราบข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการใช้
ระบบดังกล่าว เนื่องจากระบบยังไม่ข้อด้อยบางประการที่ยังไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขได้ ดังนั้นจึงเสนอผลการศึกษา
นี้ไว้เป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการขนส่งแบบ Express หรือ LTL 
(Less Than Truck Load)  
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Blockchain และความท้าทายที่จะเปลี่ยนบริบทของอุตสาหกรรมของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
Emerging of Blockchain and challenging in Supply chain and Logistics industries 
 
ผู้วิจัย   สมาน  ศรีกรการ 
 
 การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลที่ไรพรหมแดนในยุคดิจิตอลส่ง
ผลกระทบต่อรูปแบบการปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบสนองไม่เพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้น ทั้งการแข่งขันกับคู่แข่งราย
หลักและรายย่อยที่ทุกฝ่ายมีศักยภาพแทบจะไม่แตกต่างกัน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ที่ทุกๆผู้เล่นควรค านึง บทความนี้ว่าด้วยเรื่องของบทบาทของเทคโนโลยี ของ Blockchain ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เทคโนโลยีใหม่ที่จะมีอิทธิพลต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะอธิบายความหมายเบื้องต้นของ Blockchain 
พร้อมทั้งวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อได้เปรียบทางการแข่งขันในมิติและมุมมอง
ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากน า Blockchain คือความโปรง่ใสของการท าธุรกรรมระหว่าง
ผู้ค้าและผู้ขาย ซึ่งพื้นฐานของข้อมูลเหล่านี้องค์กรสามารถน าไปต่อยอดเพื่อได้มาซึ่งการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดหา การตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งที่มา การช าระเงิน
อย่างโปร่งใส และการแบ่งปันข้อมูลถึงกันในทุกๆผู้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน 
 
Abstract 

With rapidly changing of technology and boundless information accessing in digital 
era, it is challenging an organization to change or adapt itself to respond not only for 
consumers, but also its main competitors and the newcomers with full of knowledges and 
fresh ideas. Level up competitive advantages is one of the most important strategies all 
organization should be aware of. In this article, blockchain will be simplified as a basic 
introduction to understand how it works and the way to apply to any industry especially in 
logistics and supply chain fields.Primary usefulness of blockchain is data transparency, 
mainly in transactional activities among players in supply chain. Having data transparency 
among supply chain, organizations could get themself improve their operational activities, 
for example, cost reduction in procurement and inventory, track and trace resources, trusted 
payment and sharing information.  
 
 
บทน า 

ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างนึงจะส่งอิทธิพลถึงผู้เล่นอื่นๆในห่วงโซ่อุปานด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ความ
ซับซ้อนของโซ่อุปทานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆหลายขั้นตอนทีผู่้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานได้ด าเนินการ เช่น 
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่งและกระจายสินค้าและกระบวนการช าระเงิน ทั้งหมดนี้สามา รถ
ด าเนินการในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ขององค์กร จะเห็นได้ว่ากิจกรรมซับซ้อนที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในโซ่อุปทานนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปในกรณีที่เกิดปัญหา เช่นกรณีศึกษาของ 
Samsung ที่เกิดเหตุการณ์แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือระเบิดเป็นผลให้ต้องหยุดขายโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นและเรียก
สินค้าคืนกลับทั้งหมด สาเหตุการระเบิดนั้นเป็นข้อผิดพลาดของการออกแบบแบตเตอรี่และกระบวนการผลิต
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แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้งานนั้นมาจากผู้ผลิต 2 รายใหญ่ที่ Samsung เลือกใช้ กรณีนี้ซัมซุงมีการแก้ไขปัญหาและ
ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์กลับคืนมาได้ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าการ
ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นช้าและไม่มีประสิทธิภาพบริษัทคงไม่สามารถรับมือและแก้ไขปัญาได้อย่างรวดเร็ว เพราะ
เหตุนี้เอง เทคโนของ Blockchain จึงเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆในโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสของข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลังได้ 

เนื้อหาเบื้องต้นจะอธิบายความมายของของการจัดการด้านโลจสิติกส์และโซ่อุปทานอย่างสั้นๆ และต่อด้วย 
Blockchain และกระบวนการความเป็นมาเป็นไปของเทคโนโลยีนี้ เนื้อหาถัดไปจะอธิบายประโยชน์และการน า 
Blockchain ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และท้ายสุดเรื่องอิทธิพลแนวโน้มของ Blockchain ในอนาคตที่จะ
เพิ่มศักยภาพการด าเนินงานให้กับองค์กรได้ 
 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain) 

The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) ได้จ ากัดความการจัดการโลจิสติกส์ 
(Logistics Management) ไว้ดังนี้ 

 “Logistics Management is that part of Supply Chain Management that plans, 
implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage of 
goods, services, and related information between the point of origin and the point of 
consumption in order to meet customers’ requirements”  

จากค าจ ากัดความดังกล่าว การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นส่วนหนึ่งของระบบโซ่
อุปทานและมีกระบวนการท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด าเนินการ การควบคุมการเคลื่อนย้าย 
จัดเก็บรวบรวมกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบและบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดรวมทั้ง
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่สินค้าและบริการถูกใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโลจิสติกสเ์ป็นสว่นหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวเนื่องกับทุกกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการ
จัดหาวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบในกระบวนการผลิตและคลังสินค้า การขนส่ง
สินค้า การกระจายสินค้า ค้าปลีก ค้าส่งจนกระทั่งถึงผู้บริโภค (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550) 

ส าหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) คือการผสมผสานกระบวนการทางธุรกิจ
จากผู้จัดส่งวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตหรืออุตสาหกรรมการผลิตจนไปสู่ผู้บริโภคโดยในกระบวนการเหลานั้นจะมีการ
ส่งผ่านผลิตภัฑ์และข้อมูลสารสนเทศควบคู่กันไปอันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภณฑ์นั้น ๆ ก่อนที่จะถูกนาเสนอ
สู่ผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าขอบขายของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานนั้นจะจะครอบคลุมทั้งระบบอุตสาหกรรมซึ่งกว้าง
กว่าการพการพิจารณาเฉพาะภายในองค์กรดังที่กลาวถึงในระบบโลจิสติกส์ (วิทยา สุหฤทดารง, 2546) 
 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมโลจิสติกส์นั้นมีบทบาทในส าคัญต่อการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้ห่วงโซ่อุปทาน
เป็นไปได้อย่างราบรื่น แม้ว่าเส้นทางการด าเนินงานจากแหล่งก าเนิดไปยังปลายทางจะผ่านกระบวนการที่
หลากหลายและซับซ้อนก็ตาม แน่นอนว่าข้อมูลต่างที่มีการแลกเปลี่ยนกันไปมาระหว่างทางนั้นยากที่จะตรวจสอบ 
ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผู้ผลิตสามารถรู้ข้อมูลของแหล่งวัตถุดิบได้หรือไม่ว่า วัตถุดิบนั้นได้หาอย่างถูกกฏหมาย มีการ
น าวัตถุดิบมาจากพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่ ช่วงเวลาเมื่อไหร่ การใช่แรงงานในการหาแหล่งวัตถุดิบนั้นถูกต้องตาม
กฏหมายหรือไม่ การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ทั้งหมดของห่วงโซ่อุปทานเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวเกิน
ผู้บริโภคจะรับรู้และยากต่อองค์ที่จะตรวจสอบ การตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้จะไม่จ าเป็นเลยในกรณีที่องค์กรหรือ
บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่เกิดปัญหา แต่ไม่ทุกองค์กรและบริษัทที่จะโชคดีไม่ประสบปัญหาเลยเพราะ
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บริษัทไม่มีทางรู้ได้เลยว่า แหล่งวัตถุดิบหลายๆท าเลหลากหลายซัพพลายเออร์จะด าเนินงานอย่างถูกต้องหรือไม่ 
หลายๆบริษัทต้องประสบปัญหาเนื่องจากซัพพลายเออร์ด าเนินงานที่ขัดต่อกฏหมายท าให้บริษัทที่เป็นเจ้าของแบ
รนด์ต้องเสียชื่อเสียง เช่นในกรณีของ Nike มี่มีการ Outsource การผลิตสินค้าอยู่ทั่วทุกมุมโลก และ โรงงานที่ 
Nike จ้างผลิตในทวีปเอเชียนั้นได้มีการตรวจสอบและพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กต่ ากว่าที่กฏหมายก าหนดในการผลติ
สินค้า จะเห็นได้ว่าทาง Nike เองก็ไม่สามารถมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่กระจายตัวอยู่ทั่วสารทิศได้เอง 
ด้วยเหตุนี้เองความโปร่งใสและการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ(Transparency and Tracibility) จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ทุกๆองค์กรต้องการแต่ถูกจ ากัดด้วยความซับซ้อนของโซ่อุปทานนั้นเอง สิ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการนี้ขององค์กร
คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยีที่ถูกค้นพบไม่กีปีมานี้ที่เรียกว่า Blockchain ซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาในรูปแบบของ 
Bitcoin ซึ่งเป็นกลไกเล็กๆในระบบของ Blockchain นั้นเอง ก่อนที่จะแนะน าเทคโนโลยีนี้ไปปรับใช้กับการด าเนินงาน
ของระบบโลจิสติกส์และทั้งโซ่อุปทานนั้น ต้องเข้าใจที่มาที่ไปของการท างานของระบบ Blockchan ก่อนดังนี้ 
 
Blockchain คืออะไร 
 กล่าวโดยทั่วไป Blockchain คือ ระบบโครงข่ายการบันทึกการท าธุรกรรม (a distributed ledger) ที่อยู่
บนโลกออนไลน์ที่เชื่อมต่อถึงผู้ท าธุรกรรมทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายและถูกเปิดเผยแก่สาธารณะทั่วไปให้เข้าถึงได้  

การท างานของ Blockchain คือโดยปกติแล้วการบันทึกธุรกรรมทางการเงินของแต่ละบริษัทจะถูกบันทึก
ไว้เป็นรายลักษณ์อักษรลงในบัญชีแยกประเภท (Ledger) ว่ามีรายรับร่ายจ่ายของเจ้าหนี้และลูกหนี้แต่ละคนเป็น
จ านวนเงินเท่าไร แต่ในส าหรับ Blockchain นั้น การบันทึกธุรกรรมต่างๆจะถูกบันทึกอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เนต
และถูกเปิดเผยแก่สาธารณะทั่วไปไม่สามารถแก้ไขได้โดยเรียงล าดับตามเวลาในการท าธุรกรรมจริงๆ ซึ่งเราเรียกการ
เก็บบันทึกของแต่บริษัทนี้ว่า Block เมื่อหลายๆบริษัทที่มีการท าธุรกรรมร่วมกัน Block ของแต่ละบริษัทจะถูก
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย (Network) ซึ่งทุกบริษัทสามารถเห็นข้อมูลธุรกรรมของกันและกันได้ ด้วยเหตุนี้เอง
เทคโนโลยี Blockchain จึงสามารถก าจัดตัวกลางที่ใช้ในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน (Third-Party) ออกไปได้
จากที่เห็นใน Figure 1 ด้านซ้ายที่มีตัวกลางเป็นผู้ด าเนินการท าธุรกรรมและภาพด้านขวาที่เป็นหลักการของ 
Blockchain ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้หลายๆบริษัทสามารถลดต้นทุนในการท าธุรกรรมได้และยังลดเวลาในการ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 
Figure 1 : Benefit of using Blockchain 

ที่มา : Xu, Xiwei (Sherry) 2016 
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เสน่ห์ของระบบ Blockchain ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือการเป็นเครือข่ายที่ไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็น
ศูนย์กลางหรือการลดความเป็นศูนย์กลางออก (Decentralized Network) หมายถึงในเครือข่ายนี้ไม่มีใครสามารถ
ควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงลบล้างหรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆนอกจากความยินยอมกันทั้งเครือข่าย ซึ่งสิ่งนี้เองที่ท าให้เกิด
ความเชื่อมั่น (Trust) และความโปร่งใส (Transparency) ของการท าธุรกรรม 
 
ประโยชน์ในเชิงเทคนิคของ Blockchain 

Blockchain นั้นมีระบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิงเทคนิคที่ส าคัญหลากหลายต่อ
ผู้ใช้งานหลักๆ 4 ด้านได้แก่ ความทนทานและยั่งยืน (Durability) ความโปร่งใส (Transparency) ความไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (Immutability) และ ความมีจรรยาบรรณของกระบวนการด าเนินงาน (Process Integrity)  

ความทนทานและยั่งยืน (Durability) : จากที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าระบบโครงข่ายของ Blockchain เป็น
รูปแบบการลดศูนย์กลางโดยที่ทุกๆผู้ใช้งานในโครงข่ายจะต้องยินยอมกันทุกฝ่ายในการเพิ่มบันทึกการท าธุรกรรม 
ดังนั้นจึงเป็นการลดความเสี่ยงของปัญหาที่เกิดจากตัวกลาง เช่น ถูกโจรกรรมข้อมูลจากส่วนกลางหรือความ
ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลต่างๆ 

ความโปร่งใส (Transparency): เพราะการบันทึกข้อมูลธุรกรรมในเครือข่ายโลกออนไลน์สามารถท าได้ 
realtime และผู้ใช้งานทั้งหมดในเครือข่ายสามารถมองเห็นได้รายละเอียดได้ทั้งหมด ท าให้การตรวจสอบที่ มาที่ไป
ได้สะดวกรวดเร็วซึ่งเป็นการสร้างความไว้ใจ (Trust) ให้กับผู้ใช้งานได้แบบอัตโนมัติ 

ความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Immutability): ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน Block ที่ได้กล่าวไปนั้นจะถูก
เรียบเรียงตามล าดับเวลาซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากก่อนข้อมูลจะถูกบันทึกนั้นต้องผ่าน
การอนุมัติจากทุกฝ่ายในเครือข่ายก่อน และข้อมูลทางธุรกรรมนั้นสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ ( Tracibility) 
เพราะเหตุนี้เอง Blockchain จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมดได้ 

ความมีจรรยาบรรณของกระบวนการด าเนินงาน (Process Integrity): ระบบ Blockchain เป็น
โปรโตคอลแบบเปิด (Distributed open source protocols) ตามธรรมชาติเหมือนการสร้างโค้ดทั่วไปที่ทุกคน
หรือผู้ใช้สามารถเข้าถึงไปแก้ไขยืนยันหลักเกณฑ์ต่างๆบนโปรโตคอลให้ถูกต้องเบื้องต้นก่อนการเริ่มต้นระบบ 
หลังจากนั้นระบบจะท าการด าเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงจากมนุษย์ ซึ่งกระบวนการนี้ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในทุกๆขั้นตอนของระบบ 

 
Blockchain ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ประโยชน์ของ Blockchain ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นได้แก่ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถูก
เชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายนั้นสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับทุกๆกิจกรรมในโซ่อุปทานตั้งแต่การหาแหล่งของวัตถุดิบไป
ยังกระบวนการช าระเงิน ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อคือการเจรจา
ให้ซื้อสินค้าในปริมาณและราคาที่เหมาะสมโดยต้องสัมพันธ์กับปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ ซึ่งในเครือข่ายโซ่อุปทาน
ของสินค้าชนิดหนึ่งจะมีการสั่งซื้อสินค้าจากปลายน้ าไปยังต้นน้ าและไม่มีใครรู้ปริมาณที่แท้จริงว่าสินค้าคงคลังของ
แต่ละคนเป็นจ านวนเท่าไร ท าให้เกิดการสั่งซื้อแบบเกินความจ าเป็นเพื่อป้องกันความผันผวน สาเหตุนี้เอง 
Blockchain ที่มีการบันทึกข้อมูลการท าธุรกรรมแบบ Realtime และทุกคนสามารถรับรู้มองเห็นข้อมูลเหมือนกัน
หมดทั้งโซ่อุปทานท าให้ควบคุมต้นทุนปริมาณการสั่งซื้อและลดจ านวนสินค้าคงคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่จะมีการบันทึกและทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลได้พร้อมกันหมดนี้เอง Blockchain จึง
เป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการตลอดสายธารของโซ่อุปทาน จึงไม่แปลกใจเลย
ว่าหลายองค์กรในต่างประเทศมีการน า Blockchain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรดังเช่น 
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กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นคือการตรวจสอบที่มาที่ไปของแหล่งก าเนิดสินค้าซึ่ง 
Walmart ได้เล็งเห็นประโยชน์เทคโนดโลยีของ Blockchain และได้น ามาใช้ในการตรวจสอบแหล่งก าเนิดของเนื้อ
หมูที่ส่งมาจากประเทศจีนพร้อมทั้งขยายผลไปยังเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆอีกด้วยว่ามีกระบวนการจัดเก็บรักษาและ
ระยะอายุของสินค้าที่จะน าไปขายด้วยว่าเป็นอย่างไร บริษัทชั้นน าอื่นๆเช่น Nestle, Tyson และ Dole ก็น า 
Blockchain ไปใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน  

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับ De-Beer ที่น า Blockchain ไปตรวจสอบแหล่งที่มาของหินต่างๆที่ได้จาก
การท าเหมืองเพื่อให้แน่ใจว่าอัญมณีที่น าไปใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับมาจากแหล่งก าเนิดที่ถูกต้องตามกฏหมาย 
ตลอดจนกระบวนการส่งเครื่องประดับขายไปยังผู้บริโภค ดังนั้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องประดับเป็นของ
แท้ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือมาแล้ว 
 
การเตรียมการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมต่อกับ Blockchain  
ข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรค านึงเมื่อต้องการจะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Blockchain ประกอบไปด้วย 

 
Figure 2 : Blockchain Enabled Supply Chain 

ที่มา : Abeyratne, S.A and Monfared, R.P., 2016 
 

1. จ านวนสมาชิกที่อยู่ในเครือข่าย (Member in Network): เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพจากการเชื่อมต่อกับ
ระบบ Blockchain ควรท าการเจรจากับคู่ค้าในระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อร่วมกันเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายเพื่อให้
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ในการบูรณาการตลอดต้นน้ ายันปลายน้ า 

2. ระบบ ERP ขององค์กร (IT infrastructure): บริษัทควรตรวจสอบระบบการวางแผนทรัพากร (ERP) 
ของตนเองว่ามีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่ การเก็บข้อมูลต่างๆควรบันทึกเป็นในรูปแบบดิจิตอล
เพื่อความรวดเร็วและแม่นย าเช่นการบันทึการรับและจ่ายสินค้าด้วย Barcode หรือ RFID เนื่องจากข้อมูลของ
บริษัททั้งหมดจะถูกยืนยันและเผยแพร่สู่สาธารณะให้กลุ่มเครือข่ายได้รับรู้ถึงสถานะได้ทันที 
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3. ข้อมูลที่ต้องการเปิดเผย (Data Entry): สิ่งนี้เป็นกุญแจส าคัญที่ก าหนดคุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ
เปิดเผยและอัพเดทสถานะอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ 
เช่น ระดับสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อสินค้า และ ระยะเวลาการช าระเงิน  

4. ผู้ให้ค าปรึกษาในการเชื่อมระบบ Blockchain (Platform Provider): ก่อนการเริ่มต้นใช้ระบบ 
Blockchain บริษัทควรปรึกษาผู้ให้บริการ Cloud Platform ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญทางด้าน IT และ Network 
System เป็นผู้แนะน าการเชื่อมต่อและการใช้งานเบื้องต้น เนื่องจากผู้ใช้ต้องท าการเรียนรู้รูปแบบการด าเนินงาน
รวมทั้งหลักการและขั้นตอนการท างานต่างๆเพื่อดึงศักยภาพของเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด  
 

แนวโน้มของ Blockchain ที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้ห่วงโซ่อุปทาน 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1960 โดยระบบที่
ใช้ยังเป็นแบบเครือข่ายศูนย์กลาง (Centralized System) และถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหลังปี 2010 โดยมีการ
เกิดขึ้นของระบบลดเครือข่ายศูนย์กลาง (Decentralized Network) ซึ่งเป็นยุคของการประยุกต์ใช้ระบบ 
Blockchain ดังภาพจาก Figure 3  

 
Figure 3 : วิวัฒนาการของ Network Processes 

ที่มา : Annesley, G. (2018, May 15) 
 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ส่งผลให้เกิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาขีดความสามารถของ
ระบบโซ่อุปทานระดับสากลไปถึงขั้นที่เรียกว่า “หอควบคุมโซ่อุปทาน” ( Figure 4: Supply Chain Control 
Tower) ที่ผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานนี้สามารถมองเห็นข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการอย่าง Realtime 
ท าให้การด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทานท างานสอดประสานกันอย่างลงตัวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ
องค์กรหรือเปลี่ยนแปลงแบบแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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Figure 4 : Supply Chain Control Tower 
ที่มา : http://www.boonsoftware.com 

 
ยิ่งไปกว่านั้นแล้วแหล่งข้อมูลมหาศาล (Big data) ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วจากเทคโนโลยีนี้เองท าให้เกิด

ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจต่างๆ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligent) 
ที่จะมาช่วยลดความผิดพลาดในการด าเนินงานและลดต้นทุนการด าเนินงานให้กับองค์กรได้ ในระยะเวลาอันใกล้เรา
อาจจะเห็นการเปิดใบสั่งซื้อสินค้าอัตโตมัติที่มาจากการตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังที่ต่ ากว่าที่ก าหนด  
 

สรุป 
 สุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ส าคัญของ Blockchain ได้แก่ ความมีเสถียรภาพ ความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งหมด เป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้การขับเคลื่อนของระบบโซ่
อุปทานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การดังนั้นแล้วผู้ประกอบการทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและการบริการควร
เตรียมความพร้อมและศึกษาความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับยุคของดิจิตอล เพื่อแข่งขันและเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน 
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