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สารจากประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ก 
กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คร้ังที่ ๘ ข 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี ๘ ค 

ผลงานวิจัยด้านวิทยาการจัดการ 
กลุ่มการจัดการธุรกิจ 

แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อ 
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ 
 รองศาสตรจารย์ ดร.อนุชา วิทยากร ภูริพันธุ์ ภิญโญ 
The Business Operational Efficiency Analysis of Kamphaeng Saen 
Dairy Cooperatives Limited, Nakhon Pathom Province ๙ 
 Associate Professor Anucha Wittayakorn-Puripun Pinyoo 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ ในตำบลดอนตะโก 
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑๙ 
 ชินรัตน์ แสงอาทิตย์ และรองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกลูกิจ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพติดเกม และผลการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๓๑ 
 ปทิตตา สุวรรณฤกษ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม 
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) ๓๙ 
 นรา นาคเชียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ ์สนามทอง 
การศึกษาบรรยากาศองค์กรของพนักงาน บริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด ๔๕ 
 พรพิมล ประพันธ์พจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ๕๑ 
 วรันธร ลออวรากลุ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ๕๘ 
 นัยนา อัตรภมูิ และดร.เจษณี บุตรดำ 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนนุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๖๔ 
 พงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ และดร.เจษณ ีบุตรดำ 
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ๖๘ 
 กนกวรรณ คงกำปั่น และดร.เจษณี บุตรดำ 
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบรษิัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ๗๕ 
 กิดาการ ลสีุรพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้เท่ียวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2020 คร้ังท่ี 19 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ๘๒ 
 นรารัตน์ เกื้อทอง และดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน ์
การศึกษาสาเหตุหลักที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ๘๙ 

สุภาวดี อนันตวิชา 

กลุ่มการตลาด 
ความสัมพันธข์ององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์กับความต้ังใจในการซ้ือนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวาน 
และเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน ์ ๑๐๖ 
 ณิชาภา ถาวรพรหม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
แห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z ๑๑๔ 

ปฏิภาณ อโศกชัยพันธุ์ และดร.พีรภาว์ ทวีสุข 
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสนิค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ ๑๒๒ 
 ทุติยา ใจเปี่ยม  พฤกษา จรจาก  และกรรณิการ์ ศรีจันทร ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้ตราสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก 
ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ๑๒๘ 
 ฉัตรธิดา ต้นวาริน รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ ์
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการซ้ือทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคในอำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๓๖ 
 ดุจเทพ ยอดมาลัย และรองศาสตราจารย์ อัจฉรา ชีวะตระกูลกจิ 
การพัฒนาตลาด และกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเคร่ืองด่ืมส้มซีตรอนผสมน้ำผ้ึง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A 
ในประเทศไทย ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ๑๔๔ 
 จิราภรณ์  ดํารงอัครนิธิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจ 
เคร่ืองซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร ๑๕๓ 
 พนิดา ปานประเสริฐกลุ และดร.กนิษฐา ฤทธิ์คำรพ 
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย ๑๖๒ 
 อาจารย์ ดร.เบญญาดา กระจ่างแจ้ง อาจารย์ญาณิน พัดโสภา และอาจารย์ ดร.พิสิษฐ บึงบัว 
อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ของ
ผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์  3 กรุงเทพมหานคร ๑๖๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  พิภพเอกสิทธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวงอัยย์  อนันทวิจักษณ์ เอกธนดล โพธา 
 และนพพร เอียดส ี
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านเคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ๑๘๒ 

พรภณดิา คงกลิ่นสุคนธ์ และดร.กนิษฐา ฤทธิ์คำรพ 
การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม ๑๙๒ 
 นัทธวัฒน์ ธนสัจจวัฒน์ และอาจารย์เมฑิณี เมษสุวรรณ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศด้วยตนเอง 
ของกลุม่นกัท่องเที่ยวท่ีชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) ๑๙๙ 
 ณัฐพล มอญเพชร ์
แนวทางการเพ่ิมจำนวนผู้สมัครใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ๒๐๘ 
 ยุวดี เจรญิผล และดร.อารดา มหามิตร 
ทางการบริหารการตลาดของโครงการธนาคารประชาชน กรณีศึกษา ธนาคารออมสินสาขาสามโคก ๒๑๓ 
 อรพรรณ ฤทธ์ิไกร 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ๒๒๐ 
 ขวัญเนตร ตัวสะเกต และดร.กนิษฐา ฤทธิ์คำรพ 
การศึกษาแนวทางทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ 
ผู้มีอาชีพอสิระและผู้มีรายได้ประจำ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 1 ๒๓๐ 
 ศิรินทร์รตัน์ ศรสีมบัต ิ
คุณภาพการบริการของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๓๙ 

วรามาศ ปัฐว ีและอาจารย์ปาลดิา ศรีศรกำพล 
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การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัล: กรณีศึกษา ธนาคารออมสนิเขตตาก จังหวัดตาก ๒๔๘ 
 พรทิพย์ กิ่งทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสิรา เสยานนท์ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชมุทางไกลในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒๕๗ 
 วรารัตน์  ยงชัยวัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม 
การใช้โปรแกรมเชิงเส้นวิเคราะห์การจัดสรรการขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระแก้ว ๒๖๖ 
 อาจารย์ดร.พิสิษฐ์  บึงบัว อาจารยญาณิน พัดโสภา เดโช ปาสองห้อง และนันทนา ประสังกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการแลกคะแนนสะสม GSB Money GSB Point ๒๗๓ 
 วาทินี พงษ์รักไทย 
แนวทางการเพ่ิมการใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจ กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๘๓ 
 นพวรรณ เนาวกุล 
แนวทางการเพ่ิมยอดสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ๒๙๓ 
 นิริศา พิพัฒนพงศ์สิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา เสยานนท์ 
แนวทางการแก้ปัญหาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนางคนิคม ๓๐๔ 
 ชลิตา ดินแดง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส ศรีสุตโต 
แนวทางการเพ่ิมยอดสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID -19)  
ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก ๓๑๒ 
 นงลักษณ์ รอดรักษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสิรา เสยานนท์ 
แนวทางการแก้ปัญหาลูกค้าเงินกู้ธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช ๓๒๐ 
 ปัญจอาภา นวลศรี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรีข์กรณ์ อุดมรตันะมณ ี
แนวทางการเพ่ิมปริมาณสินเชื่อประเภทเกษตรกร กรณีศึกษาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขามีนบุรี ๓๓๐ 
 อุษา บุญเกิด และผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสรา เสยานนท์  
แนวทางการแก้ปัญหาปริมาณเงินฝากประจำลดลง กรณีศึกษาธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรงุเทพมหานคร ๓๔๒ 

ณิชรัตน์ เผือกทอง และดร.กิตตินนัท์ พันธุมสุต 

กลุ่มการเงินการธนาคาร 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาวี จังหวัดเชียงราย ๓๕๐ 
 ปิยรัตน์ เจริญสุข 
แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง กรณีศึกษาธนาคาร ABC 
จังหวัด XYZ ๓๖๐ 
 วันดี พรพิมลไพบูลย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร 
แนวทางการแก้ไขปัญหายอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง กรณีศึกษา: ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) ๓๗๐ 

บุญชิตา รอดเสวก และอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด 



สารบัญ 
หน้า 

คุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทีส่่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสข์องนักบัญช ี
ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ๓๗๙ 
 สุวิชาดา เสาสูง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต 
แนวทางการเพ่ิมเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุร ี ๓๘๘ 

พัชราภา นพคุณขจร และอาจารย ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด 

กลุ่มการท่องเท่ียวและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาชุมชนชาวกูย กรณีวัดผักไหมพุทธวาส ตำบลผักไหม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๓๙๖ 

พระอธิการวีรวัฒน์ ปญญฺาธโร (บุญเจรญิ) ดร.ยโสธารา ศิรภิาประภากร สุรยิา คลังฤทธิ ์
 และอาจารย์ฐิตมิา มีช้าง 
การศึกษาระบบสังคมกับความสมัพันธทางจิตวิญญาณของกลมุชาติพันธุชาวไทยกูย ๔๐๔ 

ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง เฉลิมเกยีรติ แกวหอม สุริยา คลังฤทธิ ์
และอาจารย์ฐิตมิา มีช้าง 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ๔๐๙ 
 สุนันท์ เขมวงศ์ชัย และดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ 
ศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชนตำบลเมืองมายในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง ๔๑๗ 

ชณากานต์   เถียรทิม รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์  ติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน 
 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยา ดวงธิมา 
พฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ 
กรณีศึกษาร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี ๔๒๖ 

วรพรรณ แดงพุธทางกูร ธนาภรณ ์นวลละออง และภัทราภรณ์ ลายทอง 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ๔๓๕ 
 มาลณิี ศริพันธ์ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริม หอมกลิ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิักษณ์ นามวงศ์ 
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน 
ของสมาคมกีฬาคนพกิารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๔๔๕ 
 ไพฑูรย์ แซ่จิ้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 
การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๔๕๕ 
 สุขสันต์  กองศรี อันดามัน ขันตี และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิน่ทอง 
การประยุกต์ใช้มาตรฐาน CEFR ในสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
ในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ๔๖๘ 
 รัชนี อุปดี 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความสำเร็จในการทำงาน และการปรับตัวของบุคลากร 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๗๕ 
 เภตรา พฤกษะวัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  ลือนาม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: 
มุมมองของผู้กำหนดนโยบายของกองทัพอากาศ ๔๘๑ 

สุธิดา บทสันเทียะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม 



สารบัญ 
หน้า 

กลุ่มการบัญช ี
อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ๔๙๒ 
 อดิศร เกษหอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมและประสิทธิภาพการปฏิบติังานในวิชาชีพบัญช ี ๕๐๐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๕๐๘ 
 สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต 
ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญช ี ๕๑๕ 

ตรีนุช บุรินรมัย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต 

กลุ่มบริหารรัฐกิจ 
การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ๕๒๒ 
 ลภสัรดา เวียงคำ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ๕๓๐ 
 ธีรกานต์  ธรรมกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค และรัตติกาล วสุปร
ะสาท 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเป็ นองค์ การมุ่งเน้ นยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการกา
รศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕๓๙ 
 วัชรินทร์ พันธุ์เภา รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุย้โต และรองศาสตราจารย์ ดร.กติติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การกับการบริหารยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ๕๔๘ 
 สโรชา จุ้ยโต รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 
การบริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง ๕๕๗ 

สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 
 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล 
ปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้องตามอนุสญัญาภาคี 
ร่วมไทยกับต่างประเทศ ๕๖๗ 

สุภัทรา อายุวงษ ์รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 

การมีส่วนร่วมของสมาชกิวิสาหกิจชมุชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง  
กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ๕๘๓ 
 ธัญพิมล แหวนประเสริฐ และอาจารย์นงนุช ศรีสุข 
ผลกระทบของความเครียดในบทบาทหน้าท่ีของงาน และความเครียดจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อผลิตภาพ 
การทำงานจากที่บ้าน กรณีศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ๕๙๒ 
 ณัฏฐรัตน์  งาทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออรรถประโยชน์ในการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๖๐๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แทนวุธธา ไทยสันทัด 
และรองศาสตราจารย์ ณัชวิชญ์ ตกิุล 

คำสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๖๑๐ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คร้ังที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สารจากประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ เป็นสาขาวิชาฯ ที่มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการตลอดมา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านวิทยาการจัดการเพื่อเสนอผลงานวิจัย จึงถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อค้นพบและนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยอันจะนำไปสู่  
การเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยของสาขาวิชาฯ ถือเป็นการจัดประชุมเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บทความทุกบทความที่นำเสนอได้รับ
การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
จึงเป็นการประกันคุณภาพสำหรับการใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

การประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรของสาขาวิชาฯ หน่วยงานและสถาบันต่า งๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในฐานะของประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการจึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาท่ีให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือให้การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยครัง้นี้
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน  ชินะโชติ) 
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ก 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คร้ังที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ข 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

 
 

ชื่อโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี ๘ 
 

หลักการและเหตุผล 
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งนักวิชาการและนักวิจัย
ทั่วไป โดยคณาจารย์และนักวิจัยดังกล่าวได้เข้าร่วมและเสนอผลงานในที่ประชุมเป็นจำนวนมาก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อันจะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของคณาจารย์และนักศึกษาใน
ด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 การประชุมวิชาการ นอกจากเป็นการแลกเปลี ่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง  
ศักยภาพทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป อีกท้ังนักศึกษายังสามารถ
ใช้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ยิ ่งไปกว่านั ้นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั ้งนี ้เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ในระดับคณะ ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่  
 อย่างไรก็ตาม เนื ่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงอยู่ภายในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) ที ่ย ังคงต ้องคำนึงถ ึงการเว ้นระยะห่างทางสังคม ด ังน ั ้นในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจ ัยในระดับชาติ  
ในครั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาการจึงได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งที ่ ๘ นี้เป็นรูปแบบ  
การประชุมออนไลน์ 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ต่อที่ประชุมระดับชาติในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 
 ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และ
นักวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม  หัวหน้าคณะทำงาน  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ ผู้ทำงาน 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร  จันทร์สว่าง ผู้ทำงาน 
 ๔. รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์  วศวรรณวัฒน์      ผู้ทำงาน 
 ๕. รองศาสตราจารย์นพพร  โทณะวณิก      ผู้ทำงาน 
 ๖. รองศาสตราจารย์ประภาศรี  พงศ์ธนาพาณิช    ผู้ทำงาน 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญยัง        ผู้ทำงาน 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ราชแพทยาคม ผู้ทำงาน 
 ๙. อาจารย์อภิรดี  สราญรมย์          ผู้ทำงาน 
 ๑๐. อาจารย์นฤบดี  วรรธนาคม       ผู้ทำงาน 
 ๑๑. นางประภัสสร  นามวงศ์        เลขานุการ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

สถานที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี ๘ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 
 

ค 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คร้ังที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป 
 

รูปแบบการประชุม 
 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Teams 
 

แผนการดำเนินงาน 
 

ช่วงเวลา การดำเนินงาน 
มี.ค. ๒๕๖๔ ➢ ทำ web site/ ทดลองระบบการสมัครทาง web site 

➢ จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ 
➢ ประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๔ เปิดรับบทความ (Full Paper)  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาว ประมาณ ๘ – ๑๒ 
หน้า ทาง http://www.stou.ac.th/สาขาวิชา/สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๔ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความๆ ละ 2 ราย 
พ.ค. – ก.ค. ๒๕๖๔ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เสนอแบบบรรยาย พร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคณุวฒุิ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานท่ี e-mail ของผู้เสนอผลงาน 
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ ปิดรับบทความที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔ ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ 
ส.ค. ๒๕๖๔ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ Edit บทคัดย่อ/บทความ 
ส.ค. ๒๕๖๔ – ต.ค. ๒๕๖๔ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและ Proceedings 
ก.ค. ๒๕๖๔ – ส.ค. ๒๕๖๔ ➢ งานประสานท่ัวไป – จัดพิมพ์รวมบทคัดย่อ / Proceedings 

   – เตร ียมเอกสารและแบบประเม ินสำหร ับผ ู ้ประเมิน 
  ประจำห้องทั้งแบบกระดาษ และไฟล์ 

   – พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับผู้เสนอผลงาน 
   – ของที่ระลึกสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่บรรยาย/ เสวนา 
➢ งานสถานที่  – ห้องประชุมใหญ่   
   – ห้องเสนอผลงาน 
   – ประสานสำนักคอมเรื่องจัดการนำเสนอผลงานทางออนไลน์ 
   – ประสานเรื่องการจัด Facebook Live บรรยายทางวิชาการ 
➢ งานสวัสดิการ อาหารว่าง อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมิน 

ฯลฯ 
 ➢ งานวิชาการ – ประสานผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย / เสวนา 

  – ประสานอาจารย์ผู้ประเมินประจำห้องๆละ  ๒  ราย 
  – เจ้าหน้าท่ีประจำห้องๆละ  ๑  ราย 
  – เอกสารที่ใช้แจกในการประชุมฯ 

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔ นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Teams 
 

ลักษณะของผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน 
 ๑. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือ
นำเสนอผลงานดังกล่าวในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 
 ๒. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ดังนี้ 
  ๑) การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ 
  ๒) การจัดการด้านการเงินและบัญชี 
 

ง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คร้ังที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

  ๓) การจัดการด้านการตลาด 
  ๔) การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 
  ๕) การจัดการงานก่อสร้าง 
  ๖) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการ 
  ๗) รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๓. การนำเสนอผลงานแบบบรรยายออนไลน์ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ ๑๕ นาที  ทั้งนี้ ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เพิ่มศักยภาพทางการวิจัยให้คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๒. เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 ๓. เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 ๔. เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย 
 

งบประมาณโครงการ 
(หน่วย :  บาท) 

 รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวนเงิน จำนวนเงินรวม 
๑ ค่าตอบแทน  ๙๖,๔๐๐ 

 ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/อภปิราย ๒,๔๐๐   
       (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ จำนวน ๒ ท่าน)   
 ๑.๒ ค่าตอบแทนผู้ประเมินและวิพากษบ์ทความ   

 

      - ผู้ประเมินบทความ (๑๐๐ X ๖๐๐) 
         (จำนวน ๑๐๐ บทความ ๆ ละ ๒ ท่าน ค่าตอบแทนท่านละ ๓๐๐ บาท) 

๖๐,๐๐๐  

 

 

      - ผู้วิพากษ์บทความ (๑๖ X ๑,๐๐๐) 
         (จำนวน ๘ ห้องๆ ละ ๒ ท่าน ค่าตอบแทนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๑๖,๐๐๐  

 
 ๑.๓ ค่าพาหนะวิทยากร (๘ X ๕๐๐) ๔,๐๐๐   

 ๑.๔ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการภายนอก (๔ X ๑,๐๐๐) ๔,๐๐๐   
 ๑.๕ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่กองกลาง/ประสานงาน (วันอบรม) ๔,๐๐๐   
 ๑.๖ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่กองกลาง/ประสานงาน (ก่อนและหลังการประชุมวิชาการ) ๖,๐๐๐   
๒ ค่าใช้สอย  ๑๓,๕๐๐ 

 ๒.๑ ค่าอาหาร    
       ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อๆ ละ ๔๐ บาท (๕๐ คน X ๔๐ X ๒) ๔,๐๐๐   
       ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆ ละ ๙๐ บาท (๕๐ คน X ๙๐) ๔,๕๐๐   
 ๒.๒ ค่าเช่าสถานท่ีในการจดัประชุม ๕,๐๐๐   
๓ ค่าวัสดุ  ๙,๐๐๐ 

 ๓.๑ ค่าวัสดุในการจัดอบรม  ๑,๐๐๐   
 ๓.๒ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๒,๐๐๐   
 ๓.๓ ค่าจัดทำรานยงานและเลม่บทความวิจัย ๔,๐๐๐   
 ๓.๔ ค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร ๑,๐๐๐   
 ๓.๕ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ ๑,๐๐๐   

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวชิาการ   ๑๑๘,๙๐๐  
  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

จ 
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ผลการดำเนินโครงการ 
 ตามที่ได้จัดโครงการฯ ได้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ดังนี้ 
 ๑. รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯ จำนวน ๘๗ คน 
 ๑.๑ คุณอนุชา วิทยากร ภูริพันธุ์ภิญโญ (นำเสนอ ๒ บทความวิจัย) 
 ๑.๒ คุณวรางคณา ช่อรักษ์ 
 ๑.๓ คุณชินรัตน์ แสงอาทิตย์ 
 ๑.๔ คุณปทิตตา สุวรรณฤกษ์ 
 ๑.๕ คุณนรา นาคเชียร 
 ๑.๖ คุณพรพิมล ประพันธ์พจน์ 
 ๑.๗ คุณวรันธร ลออวรากุล 
 ๑.๘ คุณจิราภรณ์ บัวทอง 
 ๑.๙ คุณณิชาภา ถาวรพรหม 
 ๑.๑๐ คุณธีร์ทิพย์ ตนัยศักดิ์ 
 ๑.๑๑ คุณปฎิภาณ อโศกชัยพันธุ์ 
 ๑.๑๒ คุณทุติยา ใจเปี่ยม 
 ๑.๑๓ คุณเฌอเอม รัชตวิไลรัตน์ 
 ๑.๑๔ คุณฉัตรธิดา ต้นวาริน 
 ๑.๑๕ คุณดุจเทพ ยอดมาลัย 
 ๑.๑๖ คุณนพวรรณ เนาวกุล 
 ๑.๑๗ คุณจิราภรณ์ ดำรงอัครนิธ ิ
 ๑.๑๘ คุณพนิดา ปานประเสริฐกุล 
 ๑.๑๙ คุณกฤตยาณี สิมลา 
 ๑.๒๐ คุณเบญญาดา กระจ่างแจ้ง 
 ๑.๒๑ คุณไพโรจน์ พิภพเอกสิทธื์ 
 ๑.๒๒ คุณพรภณิดา คงกลิ่นสุคนธ์ 
 ๑.๒๓ คุณนัทธวัฒน์ ธนสัจจวัฒน์ 
 ๑.๒๔ คุณณัฐพล มอญเพชร์ 
 ๑.๒๕ คุณนิริศา พิพัฒนพงศ์สิน 
 ๑.๒๖ พระอธิการวีรวัฒน์ 
 ๑.๒๗ คุณยโสธารา ศิริประภากร 
 ๑.๒๘ คุณรักพงษ์ ชอลือ 
 ๑.๒๙ คุณศุภกร อ้นศิริ 
 ๑.๓๐ คุณผุชรัตน์ บรรจง 
 ๑.๓๑ คุณสุนันท์ เขมวงศ์ชัย 
 ๑.๓๒ คุณก้องพิภพ เพียกเพีย 
 ๑.๓๓ คุณชณากานต์ เถียรทิม 
 ๑.๓๔ คุณวรพรรณ แดงพุธทางกูร 
 ๑.๓๕ คุณปิยรัตน์ เจริญสุข 
 ๑.๓๖ คุณวันดี พรพิมลไพบูลย์ 
 ๑.๓๗ คุณปิยะนุช เมืองสุวรรณ์ 
 ๑.๓๘ คุณบุญชิตา รอดเสวก 
 ๑.๓๙ คุณสุวิชาดา เสาสูง 
 ๑.๔๐ คุณณิชรัตน์ เผือกทอง  

ฉ 
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๑.๔๑ คุณพัชราภา นพคุณขจร 
๑.๔๒ คุณโสรยา เดชะวงศ์สุวรรณ 
๑.๔๓ คุณลภัสรดา เวียงคํา 
๑.๔๔ คุณธีรกานต์ ธรรมกิติ 
๑.๔๕ คุณวัชรินทร์ พันธุ์เภา 
๑.๔๖ คุณสโรชา จุ้ยโต 
๑.๔๗ คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง 
๑.๔๘ คุณสุภัทรา อายุวงษ์ 
๑.๔๙ คุณนงนุช ศรีสุข 
๑.๕๐ คุณณัฏฐรัตน์ งาทอง 
๑.๕๑ คุณพันธุ์ระวี กองบุญเทียม 
๑.๕๒ คุณนัยนา อัครภูมิ 
๑.๕๓ คุณพงษ์ศักดิ์ สิทธิภาพ 
๑.๕๔ คุณกนกวรรณ คงกำปั่น 
๑.๕๕ คุณกิดาการ ลีสุรพงศ์ 
๑.๕๖ คุณนรารัตน์ เกื้อทอง 
๑.๕๗ คุณสุภาวดี อนันตวิชา 
๑.๕๘ คุณคมศ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา 
๑.๕๙ คุณยุวดี เจริญผล 
๑.๖๐ คุณอรพรรณ ฤทธ์ิไกร 
๑.๖๑ คุณขวัญเนตร ตัวสะเกต 
๑.๖๒ คุณศิรินทร์รัตน์ ศรีสมบัติ 
๑.๖๓ คุณวรามาศ ปัฐวี 
๑.๖๔ คุณรวิสรา เย็นวาร 
๑.๖๕ คุณลลิต์ภัทร ศรีวิราช 
๑.๖๖ คุณชลิตา ดินแดง 
๑.๖๗ คุณนงลักษณ์ รอดรักษา 
๑.๖๘ คุณชนิสรา เซ็นพานิช 
๑.๖๙ คุณวุฒิชัย คงยัง 
๑.๗๐ คุณเกศริน จงเอ้ือมกลาง 
๑.๗๑ คุณพรทิพย์ กิ่งทอง 
๑.๗๒ คุณวรารัตน์ ยงชัยวัฒนา 
๑.๗๓ คุณพิสิษฐ์ บึงบัว 
๑.๗๔ คุณวาทินี พงษ์รักไทย 
๑.๗๕ คุณปัญจอาภา นวลศรี 
๑.๗๖ คุณอุษา บุญเกิด 
๑.๗๗ คุณควรพิศ พัฒน์มณี 
๑.๗๘ คุณมาลิณี ศริพันธ์ 
๑.๗๙ คุณไพฑูรน์ แซ่จิ้ว 
๑.๘๐ คุณสุขสันต์ กองศรี 
๑.๘๑ คุณรัชนี อุปดี 
๑.๘๒ คุณเภตรา พฤกษะวัน 
๑.๘๓ คุณสุธิดา บทสันเทียะ 

ช 
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๑.๘๔ คุณวนิดา เจริญแก้ว 
๑.๘๕ คุณอดิศร เกษหอม 
๑.๘๖ คุณดารณี เอื้อชนะจิต 
๑.๘๗ คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี 
๑.๘๘ คุณตรีนุช บุรินรัมย์ 

สรุปผลการดำเนินงาน 
๑. ได้ผลงานวิชาการเป็นบทความ ๘๙ ฉบับ* 

 ๒. ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓. ได้ข้อค้นพบและองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อนำไปสร้างผลงานทางวิชาการต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น 
 ๒. ควรมีระยะเวลามากขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์  นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้สามารถเสนอผลงานวิจัยได้มากขึ้น 

*ผู้นำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง
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๑ 

แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อ 
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

The Causal Factors Model of Business Operations Influenced the Credit Business Service Members 
Demand of Kuchinarai Agricultural Cooperatives Limited, Kalasin Province 

 
อนุชา วิทยากร ภูริพันธุ์ภิญโญ (Anucha Wittayakorn-Puripun Pinyoo)1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจ
สินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2) อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อ
ความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
สมาชิกสหกรณ์ที่กู้เงินและใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดในรอบปีบัญชี 2562 ทั้งการกู้ยืมเงินใน
ระยะสั้นและระยะยาวรวม จำนวน 2,450 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 345 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เส้นทางและแบบจำลองสมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเชิงสาเหตุ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือ ขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเช่ือ  สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี่ทางการเงินและการ
ให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิก 2) ปัจจัยเชิงสาเหตุ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจ
สินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์มากที่สดุ 
คือ สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี่ทางการเงิน สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ ์จำกัด ควรพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีทางการ
เงินมาใช้ในการให้บริการธุรกิจสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อก่อให้เกิดการประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการและตรงตาม
ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้บริการธุรกิจสินเช่ือ 
 

คำสำคัญ:  แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุ ธุรกิจสินเช่ือ สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด  
 

Abstract 
 The research objectives were to study 1) causal factors of business operations that influenced the credit 
service members’ demand of Kuchinarai Agricultural Cooperatives Ltd, Kalasin province, and 2) the influences of 
causal factors of the credit service members’ demand. The study population was the members of the agricultural 
cooperative who the long term and short term loan from cooperatives and utilized the credit business from 
cooperatives which composed of 2,450 individuals in the accounting year of 2020. The sample size was calculated 
by the Taro Yamane formula. It turned out of 345 samples. The questionnaire was applied as a data collection 
tool. Part analysis and Structural Equation Model (SEM) were utilized as the data analysis tools.  
 The research findings expressed as 1) 4 casual factors influenced members ‘credit business service 
demand which was the serviced cooperatives officers, the procedure of credit operations, place, appliance, office 
instruments, and financial technology, the provided information to cooperatives members 2) 4 casual factors had 
both direct and indirect influences on members ‘credit business service demand, casual factors which had the 
most influence on members ‘credit business service demand was the factor of place, appliance, office 
instruments, and financial technology. Kuchinarai Agricultural Cooperatives Ltd would make their consideration 
to apply the financial technology for members ‘credit business service demand to generate the efficiency and 
quality of members’ credit business service demand and met the members ‘credit business service demand 
correctly. 
 

Keywords: The Causal Factors Model, Credit Business, Kuchinarai Agricultural Cooperatives Ltd. 
 

  
1 รองศาสตราจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บทนำ  
 สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ ์จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2519 ตั้งอยู่ที่เลขท่ี 94 หมู่ที่ 15 ถนนกุฉินารายณ์ ตำบล
บัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์มีสมาชิกสหกรณ์จำนวนทั้งหมด 3,473 ราย สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด  
มีจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 5,568,880 หุ้นคิดเป็นมูลค่าหุ้นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,688,800.00 บาท สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์
ดำเนินธุรกิจโดยมีประธานคณะกรรมการและกรรมการจำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่จำนวน 13 คน โดยดำเนินธุรกิจหลักดังนี้ คือ  
1) การนับฝากเงินจากสมาชิก 2) การให้สินเชื่อแก่สมาชิก 3) การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก 4) การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่
สมาชิก และ 5) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (cpd.go.th/profile/report) ทั้งนี้การให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
นับเป็นการดำเนินธุรกิจประเภทหนึ่งที่สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดให้ความสำคัญกับธุรกิจสินเชื่อโดยมีการดำเนินุรกิจการ
ให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์จนถึงปัจจุบันนับได้ว่าธุรกิจสินเชื่อเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญแก่สมาชิก
สหกรณ์ในด้านการนำเงินกู้ที่ได้รับจากสินเชื่อไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพและสหกรณ์การเกษตรมีรายได้จากดอกเบี้ยการให้กู้
จากสมาชิกนับเป็นรายได้ของสหกรณ์  
 

ตารางที่ 1  ปริมารเงินให้กู้ในระยะสั้นและระยะยาวแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด 
 

ปี พ.ศ เงินให้กู้ระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว รวม 
2559 267,727,754.56 3,067,400.00 270,795,154.56 
2560 239,367,784.90 3,956,300.00 243,324,084.90 
2561 283,258,592.90 3,600,200.00 286,858,792.90 
2562 290,112,478.05 1,482,700.00 291,595,178.05 
2563 266,023,720.00 3,400,500.00 269,424,220.00 

ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1  ปริมารเงินให้กู้ในระยะสั้นและระยะยาวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด 
 

 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าปริมารเงินให้กู้ในระยะสั้นและระยะยาวแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ 
จำกัดจากปีพ.ศ 2559 – 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จึงมีความจำเป็นที่สมาชิกสหกรณ์มีความต้องการในการใช้บริการจากธุรกิจสินเชื่อทั้งในการกู้เงินใน
ระยะสั้นและระยะยาวจากสหกรณ์ ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในฐานะที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้ นและเป็นลูกค้าของ
สหกรณ์ เป็นผู้ใช้บริการธุรกิจสินเช่ือจากสหกรณ์การเกษตร ในฐานะที่สหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหนึ่งท่ีดำเนินธุรกิจการให้สินเช่ือ
แก่สมาชิกทั้งสินเชื่อในระยะสั้นและระยะยาวดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด มีความประสงค์ที่อยากจะ
ทราบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุในการดำเนินธุรกิจใดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยจะพบว่าใน
อดีตที่ผ่านมานั้น การใช้บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดนั้นได้ทำการศึกษาถึงความพึงพอใจในการรับ
บริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น แต่ยังไม่มีนักวิจัยท่านใดที่ให้ความสำคัญที่มุ่งศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจ
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงนับได้ว่าเรื่องที่น่าสนใจ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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สำหรับนักวิจัยที่ศึกษาวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบ เครื่องมือในการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด ให้ตรงกับความต้องการในการใช้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกอย่างถูกต้อง ตรง
ประเด็นและมีหลักวิชาการ ระเบียบวิธีการวิจัยรองรับในการได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เช่ือถือได้และปราศจากอคติ และเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์การเกษตรในที่สุด 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดที่กู้เงินจากสหกรณ์และใช้บริการธุรกิจ
สินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดในรอบปีบัญชี 2562 ทั้งการกู้ยืมเงินในระยะสั้นและระยะยาวรวม จำนวน 2,450 
คน (รายงานประจำปีสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด, 2562)  
กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยสูตรทาโรยามาเน่โดยกำหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถ
แสดงได้ดังนี้  
 
 
 

 เมื่อ    n   =    กลุ่มตัวอย่าง  
     N   =    จำนวนประชากรทั้งหมด  
 e   =  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

 n = 
2,450

1+(2,450)∗(.0025)
 = 345 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 345 คน   

   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉิ
นารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
โดยให ้ เกณฑ์ระด ับ 5 คะแนน ค ือค ่าน ้ำหน ักระด ับความค ิดเห ็นของสมาช ิกสหกรณ์การเกษตรก ุฉ ินารายณ์ จำกัด   
ได้ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554: 226 - 228) 
 5  มากที่สุด 
 4  มาก 
 3  ปานกลาง 
 2  น้อย 
 1 น้อยที่สุด 
 

มีกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็นของของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด 
กำหนดเป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554: 226 - 228) 
          คะแนนเฉลี่ย                   ระดับความคิดเห็น 
     4.50 - 5.00  มากที่สุด 
     3.50 - 4.49  มาก 
     2.50 - 3.49 ปานกลาง 
     1.50 - 2.49  น้อย 
     1.00 - 1.49  น้อยที่สุด 
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ซึ่งแบบสอบถามระดับความคิดเห็นประกอบไปด้วยการถามระดับความคิดเห็นปัจจัยการดำเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ 
4 ด้านที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุได้แก่ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อ 2) ด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อ 3) ปัจจัย
ด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิก และ 4) ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรและปัจจัยที่เป็นผล ได้แก่ ความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉิ
นารายณ์ จำกัด 
  การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของข้อคำถามที่สามารถ
วัดได้ตรงตามคุณสมบัติของข้อคำถามที่สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเมื่อรวบรวมข้อคำถามทุกข้อเป็น
เครื่องมือทั้งฉบับจะต้องวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ต้องการวัด โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ( Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่านซึ่งจะพิจารณาให้
คะแนน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.90 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) 
 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามซึ่งเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดความเช่ือมั่นโดยผู้วิจัยได้การนำ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นทำการทดสอบ (Pre-test) จำนวน 30 ชุดกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้ว
นำมาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cornbrash’s coefficient of  alpha) เท่ากับ 0.96 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความน่าเช่ือถือได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555 : 440 - 446) 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและบอกถึงความ
เกี่ยวข้องเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรและแบบจำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) (Arbuckle, J.L, & W. 
Wothke, 1999) (Cunningham, E, 2008) ด้วยโปรแกรม Analysis of Moment Structure (AMOS) ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จังหวัด
กาฬสินธุ ์ และอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื ่อของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรกฉุินารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 และ 2 ตามลำดับ 
 
ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำด สามารถอธิบายได้โดยภาพท่ี 2 ดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-square (p › .05) Root Mean Square Error Approximation (RMSEA) = .075 Goodness of Fit Index 
(GFI) = .97 Incremental of Fit Index (IFI) = .98 Comparative Fit Index (CFI) =.92 
 ภาพที่ 2 การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิก 
สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่า Standardized Estimates ในโปรแกรม AMOS) 
 จากภาพท่ี 2 ตัวแปรเชิงสาเหตุได้แก่ X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือ X2 = ด้านขั้นตอนการดำเนินงาน
ธุรกิจสินเชื่อ X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิก X4 = ปัจจัยด้าน
การให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร และ Y = ความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จากการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ จะเห็นได้ว่าปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัยมีผลโดยตรงต่อความ
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ต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด และมีผลทางบวกต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจ
สินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด ทั้งนี้โดยมีตัวแปร X1-X4 เป็นตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) 
และ Y เป็นตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) ซึ่งตัวแปรภายนอกทั้ง 4 ตัวแปรจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวแปรภายใน 
(Arbuckle, J.L, & W. Wothke, 1999) (Cunningham, E, 2008) ทั้งนี้ Arbuckle, J.L, & W. Wothke (1999) ได้อธิบายว่าการ
วิเคราะห์เส้นทางนั้นมีข้อตกลงทางสถิติว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจำลองจะต้องเป็นเส้นตรงและมีความเป็นเหตุผล 
และ 2) เส้นทางเชิงสาเหตุจะต้องเป็นระบบทิศทางเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ในแผนผังจะต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันจากสาเหตุไปสู่ผลโดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient) แสดงระดับความสัมพันธ์ (Cunningham, E, 2008)  
ซึ่งสามารถแสดงได้ในตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง 
 

ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือ .01 
X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเช่ือ .17 
X3 = ปัจจัยด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิก .35 
X4 = ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร .18 

ที่มา: จากการคำนวณ  

 
ตารางที่ 3  ค่าความแปรปรวนร่วมปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง 
 

ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง ค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง 
X1, X2 .26 
X1,X3 .53 
X1,X4 .18 
X2,X3 .32 
X2,X4 .45 
X3,X4 .28 

ที่มา: จากการคำนวณ  

 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง  X3 = ปัจจัยด้านสถานที่  
วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกมีผลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดมากที่สุดซึ่งค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีค่าเท่ากับ .35 รองลงมาได้แก่ X4 = ปัจจัยด้านการให้
ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรซึ่งค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีค่าเท่ากับ .18 X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการ
ดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อซึ่งค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีค่าเท่ากับ .17 และ X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อมีผลต่อ
ความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดน้อยที่สุดซึ่งค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางมีค่าเทา่กับ 
.01 ดังนั้นจากวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลองทั้ง 4 ปัจจัยมีผลต่อความ
ต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด  และจากตารางที่ 2 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าค่า
ความแปรปรวนร่วม (Covariance) ปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลองทั้ง 4 ปัจจัยมีความแปรปรวนร่วมเป็นบวกแสดงให้เห็นถึงปัจจัย
เชิงสาเหตุทั้ง 4 มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์สามารถแสดงได้โดยตารางที่ 4 ดังนี ้
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๖ 

ตารางที่ 4  อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 
 การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุ อิทธิพลทางอ้อม ค่าผลรวมของอิทธิผล 
ตัวแปรปัจจัย
เชิงสาเหตุใน
แบบจำลอง 

ค่าสัมประสิทธิ ์ อิทธิพล
ทางตรง  

X1 X2 X3 X4 รวม
อิทธิพล
ทางอ้อม 

รวม
อิทธิพล
ทั้งหมด 

X1 0.01 0.0001   0.000476 0.001908 0.000324 0.002708 0.002808 
X2 0.17 0.0289 0.000476   0.019584 0.01377 0.03383 0.06273 
X3 0.35 0.1225 0.001908 0.019584   0.01764 0.039132 0.161632 
X4 0.18 0.0324 0.000324 0.01377 0.01764   0.031734 0.064134 

ผลรวม               0.291304 
  ที่มา: จากการคำนวณ  

 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์และนำผลกาวิเคราะห์มาทำการคำนวณหาอิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ของปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ตามหลักการของ  Arbuckle, J.L, & W. Wothke, (1999)  และ 
Cunningham, E. (2008) ดังนี้อิทธิพลทางตรงของปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัยมีค่าดังนี้ 0.0001 , 0.0289, 0.1225, และ 0.0324 
ตามลำดับทั้งนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือต่อ
ความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื ่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุ  
ในแบบจำลอง X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อมีค่าเท่ากับ  0.000476 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ  
X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตร
ในการให้บริการแก่สมาชิกมีค่าเท่ากับ 0.001908 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจ
สินเช่ือต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณก์ารเกษตรกุฉินารายณ ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุ
ในแบบจำลอง X4 = ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ค่าเท่ากับ 0.000324  
 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อโดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุ  
ในแบบจำลอง X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อค่าเท่ากับ 0.000476 
อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อโดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง 
X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกมีค่าเท่ากับ  0.019584 และ
อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเช่ือโดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง 
X4 = ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ค่าเท่ากับ 0.01377  
 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการ
ให้บริการแก่สมาชิกโดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือต่อความต้องการใช้
บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ค่าเท่ากับ 0.001908 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจั ยเชิง
สาเหตุ X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกโดยส่งผ่านปัจจัยเชิง
สาเหตุในแบบจำลอง X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อมีค่าเท่ากับ 0.019584 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิง
สาเหตุ X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกโดยส่งผ่านปัจจัยเชิง
สาเหตุในแบบจำลอง X4 = ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ค่าเท่ากับ 0.01764  
 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X4 = ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร  
โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ค่าเท่ากับ 0.000324 อิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X4 = ปัจจัย
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง X2 = ปัจจัยด้าน
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๗ 

ขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเชื่อมีค่าเท่ากับ 0.01377 และอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุ X4 = ปัจจัยด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร โดยส่งผ่านปัจจัยเชิงสาเหตุในแบบจำลอง X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกมีค่าเท่ากับ 0.01764 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกิจ
สินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ ์ พบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัยในแบบจำลองที่ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ X1 = ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 
X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจสินเช่ือ X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการ
ให้บริการแก่สมาชิก และ X4 = ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร มีผลโดยตรงต่อความ
ต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Shahzad, U., Liu, j., Mahmood, F. and Luo, F. (2021), Silong, A.K, and Gadanakis, Y. (2019) พัชรินทร์ มาบุญ และ
พัชรี สุริยะ (2559). ละออง มังตะการ และ พีชญาดา พ้ืนผา (2561)  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 อิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ  
ใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง  
4 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับปัจจัย
เชิงสาเหตุ X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิกเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ 
ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มากที่สุดในปัจจัยเชิง
สาเหตุทั้ง 4 ปัจจัย ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรกุฉินาราย์ จำกัด ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงสาเหตุทุกปัจจัย 
นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยที ่มีอิทธิพลมาก เช่น สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ สถานที่การให้บริการจะต้องมีความ
สะดวกสบายต่อการให้บริการธุรกิจสินเชื่ออำนวยความสะดวกต่อสมาชิกสหกรณ์ที่มาใช้บริการสินเชื่อ วัสดุและคุรุภํณฑ์ที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร การนำเทคโนโลยี่ทางการเงินมาใช้ในการให้บริการธุรกิจสินเชื่อแก่
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลติภัณฑ์ บริการ และ
นวัตกรรมทางการเงินท้ังนี้โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัย ลดต้นทุนท่ีเกิดขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณืการเกษตรในฐานะผู้ใช้บริการ และสหกรณ์การเกษตรในฐานะผู้ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวธนาภา หิมารัตน (2559) ธนภรณ์ แสงโชต (2561). Puschmann, T. (2017). และ Goldstein. I and 
Jiang, W.  (2019) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจ
สินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด และอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัดที่สะท้อนให้เห็นปัจจัยเชิงสาเหตุทีมีอทธิพลต่อ
ต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 4 ปัจจัย ได้แก่ X1 = ปัจจัยด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการธุรกิจสินเช่ือต่อความต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ X2 = ปัจจัยด้านขั้นตอนการดำเนินงาน
ธุรกิจสินเช่ือ X3 = ปัจจัยด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี่ของสหกรณ์การเกษตรในการให้บริการแก่สมาชิก และ X4 = ปัจจัย
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพของการให้บรืการธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์
การเกษตรที่นับเป็นธุรกิจหลักหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณก์ารเกษตรกุนารายณ์ จำกัด และนอกจากน้ีการให้บริการสินเช่ือท้ัง
ในระยะสั้นและระยะยาวแก่สมาชิกสหกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกเป็นสิ่งที่สหกรณ์การเกษตรควรให้ความสำคัญ ทั้งนี้
สหกรณ์การเกษตรมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น กล่าวคือสมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์ เป็นสมาชิก เป็นผู้ถือหุ้น
และลูกค้าของสหกรณ์การเกษตร สินเชื่อและการให้บริการสินเชื่อจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สหกรณืให้ความสำคัญเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้ นอกจากน้ีการให้บริการสมาชิกสหกรณ์หรือลูกค้านับว่าเป็นสิ่งความสำคัญการให้บริการที่ดีและตรงตามความ
ต้องการเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกสหกรณ์และลูกค้าผู้รบับริการตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการของการบริการดังนั้นสหกรณ์
การเกษตรซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างความประทับใจทุกๆ ส่วนของการบริการในธุรกิจสินเช่ือแก่สมาชิกสหกรณ์ 
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๘ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการวิจัยโดยการใช้แบบจำลองเชิงสาเหตุในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการใช้บริการธุรกิจสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การจัดเวทีสนทนา
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ประธานกรรมการสหกรณ์ กรรมการสสหกรณ์ สมาชืกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และฝ่ายจัดการ เพื่อให้การวิจัยมี 
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมตรวจบ ัญช ีสหกรณ ์  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  (2564). สารสนเทศทางการเง ินสหกรณ์ .  เข ้ าถ ึ ง ได ้จาก 

https://www.cad.go.th/main.php?filename=coop_situation2 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2564). Profile Coop. เข้าถึงได้จาก www.cpd.go.th/profile/report 
กัลยา วานิชย์บัญชา (2554). การวิเคราะห์สถิติ:สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย.  พิมพ์ครั ้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2555). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 20 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ธนภรณ์ แสงโชต (2561).  การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษาเทคโนโลยี MyMo Mobile Banking บริบทธนาคารออม

สิน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
บุญชม ศรีสะอาด. (2553).การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.  
พัชรินทร์ มาบุญ  และพัชรี สุริยะ (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด จังหวัด

ขอนแก่น. วารสารแก่นเกษตร, 44 (4), pp. 605-614.  
ละออง มังตะการ แล พีชญาดา พื้นผา (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินด้านสินเช่ือ 

ธนาคารพาณิชย์ไทยของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
7(13), pp. 45-54.  

วธนาภา หิมารัตน (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินบริบทธนาคารพาณิชย์ . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี, วิทยาลัยนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สหกรณ์การเกษตรกุฉ ินารายณ์ จำกัด (2562). รายงานประจำปีสหกรณ์การเกษตรกุฉ ินารายณ์ จำกัด . เข ้าถ ึงได ้จาก 
www.kuchinaraicoop.com 

อนุชา วิทยากร-ภูริพันธุ์ภิญโญ (2563). การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกรณืโคนมในจังหวัด
นครราชสีมา. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 33(2), pp. 52-68. 

Arbuckle, J.L, & W. Wothke, (1999). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and 
Programming. New Jersey: Lawrence Erlbaum Association Inc. 

C Shahzad, U., Liu, j., Mahmood, F. and Luo, F. (2021) Corporate Innovation and Trade Credit Demand: Evidence 
from China. Manage Decision Econ, 12(10), pp. 1–16. 

Cunningham, E, (2008). Structural Equation Modeling using AMOS. Victoria: Statsline.  
Goldstein. I and Jiang, W.  (2019). To FinTech and Beyond.  The Review of Financial Studies, 32(5), pp. 1647-1661. 
Puschmann, T. (2017). FinTech. Business Information System Engineering, 59(1), pp.69–76.  
Rural Livestock Farmers in Nigeria. Agricultural Finance Review, 80(1), pp. 68-90.  
Silong, A.K, and Gadanakis, Y. (2019). Credit Sources, Access and Factors Influencing Credit Demand Among 

Rural Livestock Farmers in Nigeria. Agricultural Finance Review, 80(1), pp. 68-90.  
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙ 

The Business Operational Efficiency Analysis of Kamphaeng Saen 
Dairy Cooperatives Limited, Nakhon Pathom Province 

Anucha Wittayakorn-Puripun Pinyoo1 

Abstract 

The research objectives were 1) to study the business performance of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative 
Limited and 2 ) to analyze the business performance of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon 
Pathom Province. Time-series data were collected from Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited and the 
Database of the Cooperatives Auditing Department. The data analysis was applied multiple linear regression to 
estimate the parameters of factors that influenced the revenue of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited. 
The research results expressed that 1) revenue, debts, expenditure, loans of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative 
Limited had significantly increased and 2) the business operational efficiency of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperatives Limited, Nakhon Pathom Province performed with the good sharp with an average score of business 
operational efficiency was equal to 1.00, which expressed the high efficiency of business operation. 

Keywords: Business Operation, Efficiency Analysis, Kamphaeng Saen Dairy Cooperatives Limited 

Introduction 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited was established on August 11, 1988. It has been registered 

as an agricultural cooperative. The cooperative has its first 50 members, collecting 3 tons of raw milk per day 
from its members. At present, the cooperative has been in business for 33 years. There are 352 family members, 
with 42 tons of raw milk delivered to the cooperative per day, and has operated a processing business. 
Pasteurized milk mainly for selling in the school milk supplement program later, commercial milk was produced 
in 5 flavors: tasteless, chocolate, coffee, panda, and strawberry (Annual Business Report Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Limited www.kpsdairy.com). The company receives a budget from the Cooperative Promotion 
Department. To build a pasteurized milk factory with a capacity of 2 tons per hour with an office building for 
20,000,000 baht Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Is located at 29 Moo 6, Don Khoi Subdistrict, Kamphaeng 
Saen District Nakhon Pathom Province, on an area of 13 rai 30 square was in 2001, the cooperative received 
a budget from the Department of Cooperative Extension of 40,500,000 baht to build a feed pellet factory with 
a capacity of 10 tons per hour. on the same area as the office.  

In 2006, the cooperative received a budget of 9,000,000 baht from Nakhon Pathom Province to construct 
a 20 tons per day raw milk collection center located at 97 Moo 10, Thung Luk Nok Subdistrict, Kamphaeng Saen 
District, Nakhon Pathom Province, on the 4th area. Rai 2 Ngan 10 square wa to maintain the quality of raw milk 
to meet the standard and facilitate the transport members in 2009, the cooperative received a budget from 
Nakhon Pathom Province. Build a warehouse for selling animal feed and other products, with a limit of 2,750,000.-
baht. And purchase a 10-wheel truck with a stainless steel tank to receive 1 milk, amount 2,500,000.baht 
(http://www.kpsdairy.com) 

Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Co., Ltd. operates 7  main businesses as follows: 1 )  Procurement 
business the cooperative provides animal feed products. Dairy treatment and treatment dairy farming equipment 
Consumer products sold for services to members at the Luk Nok Raw Milk Collection Center with profit only for 
the business of 3,987,166.65 baht (Cooperative Auditing Department, 2021) 2) Raw milk collection business  

1 Associate Professor. School of Agriculture and Cooperative, Sukhothai Thammathirat Open University 
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The cooperative has a raw milk collection center. Supporting the amount of raw milk is 4 5  tons per day. Raw 
milk is collected from members all year. There is profit only for the business 3 ,358 ,622 . 67  baht (Cooperative 
Auditing Department, 2021 )  3 )  Raw milk processing business The cooperative has processed raw milk from its 
members into pasteurized milk for distribution in the school milk supplement program. 2 2 ,4 0 0 ,182 . 9 3  baht 
(Cooperative Auditing Department, 2021) 4) Agricultural products business The cooperative has planted grass and 
maize for sale to its members. Loss of only business of 2 4 ,9 7 9 .7 3  baht due to the cooperative investment in 
farming equipment (Cooperative Auditing Department, 2021 )  5 )  Animal feed business the cooperative has 
produced animal feed. To sell to the members of the cooperative Loss only 1 ,9 2 3 ,240 . 3 4  baht because the 
cooperative has been updated Repair of machinery and building (Cooperative Auditing Department, 2021 )  6 ) 
Cooperative credit business allows members to borrow various types of loans, including generosity loans. Short-
term and medium-term loans for working capital And investment in dairy farming profit-only business 78,000.25 
baht (Cooperative Auditing Department, 2021 )  and 7 )  IVF service business The cooperative provides artificial 
insemination services to its members. The objective is to improve the breeding of dairy cows and increase raw 
milk yields of members with a profit of 39,557 baht only (Cooperative Auditing Department, 2021). 
 It can be seen that the operation of the 7  types of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, some 
businesses are profitable. However, while some businesses have no profit or loss. However, when considering 
the business operation of dairy cooperatives, it can be seen that there is no difference from other businesses 
that seek profit. But it does not focus on maximizing profits Instead, Muong focused on the well-being of the 
members of the dairy cooperative. to create jobs Generating income to farmers who are members of the dairy 
co-operative, as well as the royal speech of King Rama IX, the Father of Thai dairy cows, said that the fifth 
professional dairy cattle farming is an important occupation for Thai people, suitable for the country, and if using 
appropriate principles, rules will lead to prosperity and good income.  
 From the Kamphaeng Saen Dairy Cooperative, It has been in operation for 33 years. Throughout the past 
period, no research has been conducted to analyze the efficiency of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Business 
to give confidence to members of the dairy cooperative who owns the cooperative and Being a shareholder of 
the cooperative to see whether the business operations of the dairy cooperative in the past to the present are 
effective or not, and how they can continue their business. In this research, the researcher focuses on analyzing 
the efficiency of the Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited by using theoretical principles and econometric 
models as tools for analysis to support research results based on accepted theoretical principles at the level. 
Universality and research results supported by actionable theory and reference. 
 
Research Objectives 
 The objectives of this research are as follows: 
 1. To study the business results of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom 
Province 
 2. To analyze the business performance of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom 
Province. 
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Conceptual framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Research method 
 1. Secondary data was collected from the annual business report of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative 
Limited, Nakhon Pathom Province, and the database of the Cooperative Auditing Department. Ministry of 
Agriculture and Cooperatives By collecting data from financial status and business results of Kamphaeng Saen 
Dairy Cooperative Limited by Time-Series Data from 1990-2019 for 30 years. 
 2. Creating an econometric model to estimate the parameters (Estimated Parameters). 
 3. Test the parameters calculated from the Econometric Model. 
 4. Calculating the standard income from the Econometric Model 
 5. Calculation of the business efficiency of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited 
 The statistics used for data analysis consisted of descriptive statistics and multiple linear regression 
equations. 
 
Research results 
Part 1. The study the business results of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom 
Province 
 The results of the research according to research objective number 1, the results of business operations 
of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province.  
 1. Revenue from Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the year 
1990-2019 Figure 1 below: 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent variables 

▪ Liabilities (X1) 
▪ Business expenses of 

Kamphaeng Saen 
Dairy Cooperative 
Limited (X2) 
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members (X3) 
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Saen Dairy 
Cooperative Limited 
(X4) 

▪ Dairy Cooperative's 
Shared Capitals (X5) 
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Dependent variable 

▪ Revenue from operating 
Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Limited (Y) 

  

 

 

Estimation of Standard Income 
Parameters from Business 
Operations of Kamphaeng Saen 
Dairy Cooperative limited by 
econometric model 

Measure operational efficiency 
OE = Y/Y* 

Where Y is the actual income 
generated by the business 
operation and Y * standard 
income from the business 
operation with the econometric 
model. 
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 Figure 1  Revenue from Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited,  
  Nakhon Pathom Province from the year 1990-2019 
 
 From Figure 1 , the results show that the income from the operation of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the year 1990-2019 The average value was 176.90 million 
baht, with a standard deviation of 221.15 million baht and the average business income growth of 17.53 percent 
with an increasing trend. 
 2. Debts from business operations of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom 
Province from the year 1990-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 2 Debts from business operations of Kamphaeng Saen Dairy  
  Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the year 
  1990-2019 
 
 From figure 2 , the results show that the liabilities from business operations of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the year 1990-2019 The average value was 123.30 million 
baht, with a standard deviation of 155.14 million baht and the average business income growth of 14.10 percent 
with an increasing trend. 
 3. Expenses from the business operation of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom 
Province from the year 1990-2019 
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 Figure 3  Expenses from the business operation of Kamphaeng Saen  
  Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from  
  the year 1990-2019 
 
 From figure 3 , the research results show that the operating expenses of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the year 1990-2019 with an average of 57.64 
million baht, with a standard deviation of 53.18 million baht and an average growth rate of revenue from business 
of 1.38 %, with an increasing trend. 
 4. Business loans of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the 
year 1990-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 4  Business loans of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative  
  Limited, Nakhon Pathom Province from the year 1990-2019 
 
 From figure 4 , the results of the research show that the business loans of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from 1990-2019 with an average of 38.39 million 
baht, with a standard margin of 27.64 million baht and an average loan growth rate of 9.87 percent from business 
operations, with an increasing trend. 
 5. Loans from business operations of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom 
Province from the year 1990-2019 
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 Figure 5  Loans from business operations of Kamphaeng Saen Dairy  
  Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the 
  year 1990-2019 
 
 From figure 5 , the research results show that the business loan of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative 
Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from the year 1990-2019 with an average of 4.98 million baht, 
with a standard margin of 3.01 million baht and an average loan growth rate of 9.13%, with an increasing trend. 
 6. Share capital from business operations of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Co., Ltd., Nakhon 
Pathom Province from the year 1990-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 6 Share capital from business operations of Kamphaeng Saen 
  Dairy Cooperative Co., Ltd., Nakhon Pathom Province from 
  the year 1990-2019 
 
 From Table 6  and Figure 6 , the results show that the share capital from business operations of 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from 1 9 9 0 - 2 0 1 9  with an 
average of 9.51 million baht, with a standard margin of 12.37 million baht, and an average loan growth rate of 
13.67%, with an increasing trend. 
 
Part 2. The analysis of the business performance of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon 
Pathom Province. 
 Research results according to research objective number 2 , analysis of the business performance of 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province 
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 In this research on the analysis of the business performance of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative 
Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province. With an econometric model, which is a model built from 30-year 
time-series data from 1990 - 2019, modeling and estimating the Estimated Parameters can be done as follows: 
 

Table 1 The Estimated Parameters Calculated from Econometric Model  
 

Dairy Cooperative’s Revenue (Y) Coefficients Error Terms T-value P-Value 
Constant Term -1291.07 5045.200 -0.06304 0.0137 
Dairy Cooperative’s Debt (X1) -0.05095 0.00394 -6.419690 0.0128 
Dairy Cooperative’s Expenditure (X2) 1.06528 0.001367 64.09380 0.0000 
Loans Paid by Dairy Cooperative (X3) 0.24404 0.029662 48.03700 0.0021 
Dairy Cooperative's Loans (X4) 0.28051 0.04721 17.73506 0.0108 
Dairy Cooperative's Shared Capitals (X5) 0.94762 0.01659 27.35067 0.0206 
R-squared 0.975 
F-statistic 691.432 

Sources: Calculation 

 
 According to table 1, the estimated parameters expressed factors that affected the Dairy Cooperative’s 
Revenue (Y) which were Dairy Cooperative’s Debt (X1), Dairy Cooperative’s Expenditure (X2), Loans Paid by Dairy 
Cooperative (X3), Dairy Cooperative's Loans (X4), and Dairy Cooperative's Shared Capitals (X5) which its statistical 
significance of  95 percent. The business efficiency of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom 
Province from 1990 - 2019, can be illustrated in Table 2 and Figure 7 as follows. 
 

Table 2:  Business efficiency of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from  
 1990 – 2019 
 

Year Actual Revenue (Y) Standard Revenue (Y*)  Efficiency = (Y)/(Y*) 
1990              19,626,849.68                18,789,603.79  1.04 
1991              19,188,583.69                19,078,317.38  1.01 
1992              21,897,984.55                21,549,085.90  1.02 
1993              23,974,490.08                23,981,701.40  1.00 
1994              27,253,601.34                27,594,984.67  0.99 
1995              25,179,221.35                25,013,940.65  1.01 
1996              24,497,066.31                24,289,963.48  1.01 
1997              25,255,603.41                25,255,603.41  1.00 
1998              27,031,770.60                27,444,651.79  0.98 
1999              26,228,550.83                26,986,627.75  0.97 
2000              23,988,371.83                22,965,071.29  1.04 
2001              23,452,713.40                23,317,943.46  1.01 
2002              26,764,203.33                26,337,771.65  1.02 
2003              29,302,154.55                29,310,968.37  1.00 
2004              33,309,957.19                33,727,203.49  0.99 
2005              30,774,603.87                31,794,816.36  0.97 
2006              29,940,858.82                30,909,955.37  0.97 
2007              30,867,959.73                31,718,514.28  0.97 
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Year Actual Revenue (Y) Standard Revenue (Y*)  Efficiency = (Y)/(Y*) 
2008              33,038,830.74                33,543,463.30  0.98 
2009              32,057,117.69                32,861,433.91  0.98 
2010              24,860,676.26                23,800,164.80  1.04 
2011              24,305,539.34                24,165,868.68  1.01 
2012              27,737,447.09                27,295,508.80  1.02 
2013              30,367,687.44                30,376,821.77  1.00 
2014              34,521,228.36                36,953,647.25  0.93 
2015              31,893,680.38                32,950,991.50  0.97 
2016              31,029,617.32                32,033,953.74  0.97 
2017              31,990,430.99                32,871,914.80  0.97 
2018              34,240,242.76                34,763,225.60  0.98 
2019              33,222,831.06                33,056,395.15  1.01 

Average              27,926,662.47                28,158,003.79  1.00 
 Source: Calculation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 7  Business efficiency of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative  
  Limited, Nakhon Pathom Province from 1990 – 2019 
 
 From Table 2 and Figure 7 , the results of business efficiency analysis of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province from 1990 - 2019 for 30 years, found that the business efficiency 
of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited for 14 years. The business efficiency score was less than 1.00 or 
less than 100 percent. For the rest 16 years, it was found that the business efficiency was 1.00 or 100%. The 
average business efficiency score of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Cooperative Limited was equal to 1 . 00 
or 1 0 0  percent, indicating that over the past 3 0  years, Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon 
Pathom Province, has operated an efficient business. 
 
Discussion 
 The results of the research in Part 1 , an analysis of the business performance of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province. The results of the research concluded that Business income, 
Business Liabilities, Business expenses, Business loan, and Share capital from the business operation of 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited from 1990-1919 The average growth rate was 17.53%, 14.10, 1.38, 
9.87, 9.13, and 13.67 per year, respectively. and has a tendency to increase From the business performance of 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, it shows that Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited has 
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expanded its business size over the past 30 years, in line with the research of Phon Phat Chaisombat and others 
(2018 )  Baban Bayan (2 0 1 8 ) , Ashoke Kumar and Keshav Lall (2004 )  Françoise Alavoine-Mornas and Sophie 
Madelrieux (2015 ) .  The findings also reflected that the factors that positively affected the income of the 
Kamphaengsaen Dairy Cooperative Ltd. were Dairy cooperative expenditure (X2 ) , dairy cooperative loan (X3 ) , 
dairy cooperative's loan (X4 ) , and dairy cooperative's share capital (X5 ) .  Limited, resulting in income from the 
operation of Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, which was in line with the research of Phon Phat 
Chaiyasombat, et al (2018) Baban Bayan (2018), Ashoke Kumar and Keshav Lall (2004) Françoise Alavoine-Mornas 
and Sophie Madelrieux (2 0 1 5 )  and research by Veerasak Punyapornwithaya, Kunnanut Klaharn, Chalutwan 
Sansamur and Warangkana Kitpipit (2021). 
 The results of the research in Part 2  analyzed the business performance of Kamphaeng Saen Dairy 
Cooperative Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province could be concluded that the business efficiency of 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited for 16 years had a business efficiency of less than 1.00 or less than 
100 percent, while the other 14 years had a business efficiency of 1.00 or 100%. The business efficiency score of 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited is 1 . 0 0  or 1 0 0  percent, indicating that over the past 3 0  years, 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, Nakhon Pathom Province, has operated an efficient business. This is 
consistent with the research of Porpat Chaisombat et al. (2018), Baban Bayan (2018), Ashoke Kumar and Keshav 
Lall (2 0 0 4 ) , Françoise Alavoine-Mornas and Sophie Madelrieux (2 0 1 5 )  and the research of Veerasak 
Punyapornwithaya, Kunnanut Klaharn, Chalutwan. Sansamur and Warangkana Kitpipit (2021). 
 
Suggestion 
 Over the past 6 0  years, the dairy farming profession in Thailand can still be a source of income and 
employment in the important agricultural sector. This is especially true in areas suitable for dairy farming, both 
in terms of geography and natural resources that are conducive to dairy farming in Thailand. Most dairy farmers 
in Thailand are united and registered to form a dairy cooperative, which is a form of an agricultural cooperative. 
The results of this research focus on only the Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Limited, which has been 
operating for more than 3 0  years, found that there is a good level of overall coefficient this reflects that the 
Kamphaeng Saen Dairy Cooperative Business is a channel and an opportunity for farmers to join together in 
establishing a cooperative. The results of this research build confidence and confidence among cooperative 
members of farmers. In addition, dairy farming careers in areas that are ready should be promoted. Support to 
continue to raise dairy cows, especially in Nakhon Pathom Province, which has favorable geography for farmers 
to continue raising dairy cows. 
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Feasibility Study of Town House Investment Project in Dontako, 
Muang Ratchaburi, Ratchaburi Province 

ชินรัตน์ แสงอาทิตย์ (Chinnarat Sangartid)1 
อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (Achara Chewatragoongit)2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความเป็นไปได้ทางการตลาด 2) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 3) ความเป็นไปได้

ทางการจัดการ และ 4) ความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนโครงการสร้างบ้านทาวเฮาส์ในตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี 

การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยนำข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
ทำการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ โดยวิธีการระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนของโครงการ และ
วิธีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน  

ผลการศึกษา โครงการสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ จำนวน  3 หลัง บนเนื้อที่ 104 ตารางวา ในตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นดังนี ้ 1) ด้านการตลาด พบว่า โครงการมีศักยภาพของทำเลที่ตั ้งค่อนข้างสูง สถานการณ์ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 มีสัญญาณที่ดีขึ ้นในไตรมาสที่ 3 และมีแนวโน้มปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ดีขึ ้น โครงการสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันได้ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์และราคา 2) ด้านเทคนิค พบว่า บ้านของ
โครงการสามารถออกแบบได้ตรงตามแนวความคิดผลิตภัณฑ์ 3) ด้านการจัดการ พบว่า ใช้การบริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว ไม่มี
พนักงานประจำ และจะเน้นใช้วิธีการจ้างบริษัทภายนอก 4) ด้านการเงิน พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 14.25 เดือน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,371,678.62 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 24.55% และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.20 
เท่า จึงมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

คำสำคัญ:  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ บ้านทาวน์เฮาส์ จังหวัดราชบุรี 

Abstract 
The objectives of this study were to study 1) market feasibility 2) technical feasibility 3) management 

feasibility 4) financial feasibility studies for a townhouse building project in Don Tako Subdistrict, Mueang 
Ratchaburi District, Ratchaburi Province. 

This study is an applied research by using primary data and secondary data taking into the analysis of 
the feasibility of the project and evaluation the value of project investment by methodology of Payback Period: 
PB, Net Present Value: NPV, Internal Rate of Return: IRR, and Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio. 

Results of the study project to build 3 townhouses on an area of 104 sq. wa in Don Tako Subdistrict, 
Mueang Ratchaburi District, Ratchaburi Province is as follows: 1) Marketing, it was found that the project had a 
high location potential. The real estate business situation in 2020 showed better signs in the 3rd quarter and the 
outlook for 1st quarter, 2021 improves. Projects can build competitiveness using a differentiate strategic of the 
product and price. 2) Technically, it was found that the house of the project could be designed according to the 
product concept. 3) Management, it was found that the sole proprietorship management was used, no permanent 
staff and will focus on using the method of outsourcing recruitment and hiring. 4) Finance, it was found that the 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๐ 

project had a payback period (PB) of 14.25  months, a net present value (NPV) of 1,371,678.62 THB, and an 
internal rate of return (IRR) of the project was 24.55% and a 1.20 times Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio), so it is 
feasible for investment. 
 

Keywords:  Project Feasibility Study, Townhouse, Ratchaburi Province 
 
บทนำ 
 ที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มนุษย์มีความต้องการ และเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อหา 
ที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ความจำเป็น และรสนิยมส่วนบุคคล จึงทำให้เหล่า  
ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยจึงคิดค้นโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ เช่น 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด เป็นต้น และที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง เช่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทำการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ทางการตลาด ทางการเทคนิค ทางการจัดการ และทางการเงิน  
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายทรัพย์ไปไหน
ได้และใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ผู้ประกอบการจึงต้องศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนโครงการใดๆ 
      จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ให้นิยามของบ้าน
ทาวน์เฮาส์ ซึ่งจะถูกเรียกตามภาษาไทยว่า “บ้านแถว” ไว้ดังต่อไปนี้ “บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีท่ีว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกิน 3 ช้ัน  
 จังหวัดราชบุรีจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วน
ที่สำคัญ มีจำนวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 1,919 โรง และจำนวนเงินลงทุนรวม 120,838.402 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 
2563) นอกจากนี้ยังมีค่าผลิตภัณฑ์รายได้ต่อหัว (GPP per capita) ปี 2560 เท่ากับ 214,742 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันตก และเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรียังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจใหญ่ ได้แก่ 
กรมการทหารช่าง และโรงไฟฟ้าราชบุรี เป็นที่ตั้งของตลาดกลางผักและผลไม้ขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดศรีเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษาท่ีสำคัญ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 ที่ดินโครงการตั้งอยู่ในซอยซอยแม้นรำลึก 12 ถนนแม้นรำลึก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะมี
พิกัดทำเลที่ตั้ง และมีบริเวณที่ดินโครงการดังภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1  ตำแหน่งท่ีตั้งของที่ดินโครงการผ่านทางดาวเทียม 
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 ภาพที่ 2  บริเวณที่ดินโครงการ 
 
 การศึกษาค้นคว้าวิจัยอิสระนี้ มีความคาดหวังว่าผู้ประกอบการหรือผู้สนใจริเริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดราชบุรี  
จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการของตัวเองต่อไปได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด โครงการสร้างบ้ านทาวเฮาส์ในตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค โครงการสร้างบ้านทาวเฮาส์ในตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 3. เพื ่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ โครงการสร้างบ้านทาวเฮาส์ในตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี 
 4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน โครงการสร้างบ้านทาวเฮาส์ในตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 
กรอบแนวคิด 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยนำข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งมาจากการสอบถาม หาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญงาน  
ด้านงานก่อสร้าง ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมาการศึกษาจากหนังสือ บทความ 
บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์ สถิติทางด้านประชากรและเศรษฐศาสตร์ นำมา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ในทางด้าน
การเงิน จะทำการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการ โดยวิธีระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุ ทธิ อัตราผลตอบแทนของ
โครงการ และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนโครงการต่อไป หรือไม่ แผนภาพแสดง
กรอบแนวคิดการศึกษา แสดงดังภาพท่ี 3 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3  กรอบแนวคิดการศึกษา 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ข้อมูลที่จะนำมาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จะเป็นข้อมูลที่มาจากการสอบถามจากประชากร จากการศึกษา

บทความ บทวิเคราะห์ รายงานวิจัย และสถิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสอบถาม หาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านงานอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร และ

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
1) นายชลอ ยิ้มจันทร์ สถาปนิกออกแบบแปลนบ้าน รายการวัสดุก่อสร้าง และใบประมาณราคาก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมายโยธาธิการและผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 
2) เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 คน
3) เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสรรพากรพื้นท่ีราชบุรี จำนวน 2 คน
4) เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาประชาอุทิศ 90 จำนวน 1 คน
5) เจ้าหน้าท่ีสำนักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 คน
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 2. ข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการศึกษาจากหนังสือ บทความ บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ สถิติทางด้านประชากรและเศรษฐศาสตร์ 
เครื่องมือทางการเงินท่ีผู้ศึกษานำมาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ประกอบด้วย 
  1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 
  2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
  3. อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
  4. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) 
 ผู้ศึกษาจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ดังน้ี 
 1. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  1) วิเคราะห์ศักยภาพทำเลที่ตั้งของโครงการ เพื่อประเมินศักยภาพโครงการ โดยพิจารณาในด้านความสะดวกในการ
เข้าถึงโครงการ และความสะดวกในการเดินทางจากโครงการไปยังสถานท่ีสำคัญในจังหวัดราชบุรี 
  2) วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค โดยประเมินตัวชี ้วัดทางเศรษฐกิจระดับประเทศและจังหวัด 
ประเมินข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและประชากร รวมถึงสำรวจโครงการอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินอุปสงค์และอุปทาน 
  3) วิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากบทความของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ศูนย์พยากรณ์ธุรกิจต่างๆ 
  4) วิเคราะห์โครงการคู่แข่งขัน เพื่อดูแนวโน้มของตลาดในพ้ืนท่ี เพื่อประเมินแนวโน้มตลาด และความเป็นไปได้ในการ
เข้าไปส่วนแบ่งตลาด และนำไปกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานของโครงการที่ศึกษา 
  5) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการดำเนินงานของโครงการที่ศึกษา (SWOT Analysis) โดยนำ
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกมาพิจารณา 
  6) กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับ 4P โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงการคู่แข่ง และการทำ SWOT 
Analysis มาประกอบการกำหนดกลยุทธ์ 
  7) ประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด 
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
  1) ประเมินความเป็นไปได้ทางกฏหมายควบคุมอาคารและผังเมือง 
  2) การออกแบบแปลนบ้านเพื่อการก่อสร้าง 
  3) ประเมินข้ันตอน และค่าใช้จ่าย การดำเนินงานการแบ่งโฉนดจัดสรรที่ดินกับทางสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และ
การขออนุญาตการก่อสร้างกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก 
  4) กำหนดรายละเอียดงาน และค่าใช้จ่ายของการปรับปรุงท่ีดิน งานก่อสร้าง และงานสาธารณูปโภค 
 3. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ 
  1) การกำหนดรูปแบบธุรกิจ 
  2) การวางโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคล 
  3) ประเมินค่าใช้จ่ายทางด้านการบริหารจัดการ 
 4. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 
  1) ตั้งสมมติฐานโครงการ ประมาณการระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปตั้งสมมติฐานด้านการเงิน คือ 
สมมติฐานด้านเงินลงทุนโครงการ สัดส่วนเงินลงทุน ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Cost of Capital: 
WACC)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และรายรับ ต่อไป 
  2) ประมาณการงบการเงินล่วงหน้า คือ งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพื่อหากระแสเงินสดสุทธิของการ
ดำเนินการโครงการ 
  3) ประเมินค่าความคุ้มค่าในการลงทุน คือ โครงการคืนทุนเมื่อไหร่ มีค่าปัจจุบันสุทธิเท่าไหร่ อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนมีค่าเท่าไหร่ และมีค่าอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่าไหร่ 
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  4) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อศึกษาในกรณีที่สถานการณ์การดำเนินโครงการ 
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายและรายรับของโครงการ โครงการจะยังคุ้มค่าที่จะ
ลงทุนหรือไม่ 
  5) การวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ (Scenario Analysis) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการในสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ ว่าโครงการจะยังน่าลงทุนหรือไม่ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
 
ผลการศึกษา 
 ข้อมูลโครงการ 
 1. ที่ตั้ง: ซอยแม้นรำลึก 12 ถนนแม้นรำลึก ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
 2. เนื้อท่ีโครงการ: 104 ตารางวา 
 3. ขนาดโครงการ: บ้านทาวน์เฮาส์ จำนวน  3 หลัง เนื้อท่ี 34 ตารางวา และพื้นที่ใช้สอย 140.46 ตารางเมตร ต่อหลัง 
 4. ระยะเวลาโครงการ: 15 เดือน 
 5. ราคาขายต่อหลัง: 3,200,000 บาท 
 6. เงินลงทุนโครงการ: 6,775,421.39 บาท 
 สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
  การวิเคราะห์ศักยภาพทำเลที่ตั้งโครงการนั้นพบว่าท่ีตั้งโครงการอยู่ตำแหน่งที่ดี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเมืองและใกล้เคียง
สถานที่สำคัญ และแหล่งธุรกิจในอำเภอเมืองราชบุรี รวมถึงการเข้าถึงโครงการไม่ยาก โดยโครงการอยู่ห่างถนนสายหลักของจังหวัด 
คือ ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองทีใ่ช้เดินทางไปสู่ภาคใต้ และจังหวัดกรุงเทพฯ เพียง 400 เมตร ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าโครงการมีศักยภาพของ
ทำเลที่ตั้งค่อนข้างสูง 
  การวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค เมื่อพิจารณาค่ารายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่3/2563 ของ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)ไตร
มาสที่ 3/2563 ลดลงร้อยละ 6.4 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 12.1 ในไตรมาสที่ 2/2563 นอกจากนี้สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564 จะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 ส่วนข้อมูลในด้าน
ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ถูกปรับลด และคงไว้ เหลือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี  
เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ 
ทางด้านศักยภาพในทางเศรษฐกิจของจังหวัด ค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Product: GPP per capita) ในปี 
2561 ของจังหวัดราชบุรี มีค่าเท่ากับ 233,258 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันตก และเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศไทย 
  การวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจจุลภาค ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานพบว่า ในส่วนของอุปสงค์ 
จำนวนประชากรในจังหวัดราชบุรีสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ส่งผลให้ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดราชบุรียัง
มีโอกาสในการเติบโต ในส่วนของอุปทาน จำนวนผู้ประกอบการบ้านทาวน์เฮาส์ยังมีเพียง 2 ราย และมีเพียง 1 โครงการที่เพิ่งเริ่มเปิด
โครงการ ส่วนที่เหลืออีก 1 โครงการนั้นใกล้ปิดโครงการแล้ว จำนวนอุปทานจึงยังมีน้อยในตลาด นอกจากนี้จากการสำรวจพบว่า
โครงการบ้านเหล่านี้มีอัตราการขายค่อนข้างดีด้วย 
  สถานการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2563 มีสัญญาณที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และมีแนวโน้มปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ดีขึ้น
จากปัจจัยด้านดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
  จากการวิเคราะห์ศักยภาพคู่แข่งขันและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดโดยวิธี SWOT Analysis ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 พบว่าโครงการที่ศึกษาสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งผู้ศึกษาเลือกที่จะเน้นการสร้างฟังก์ชั่นการใช้งานบ้านที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยกำหนดให้มีฟังก์ชั่นห้องพักอาศัยให้เปรียบเสมือน
บ้านเดี่ยว 2 ช้ัน จำนวน 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ นอกจากน้ีจะได้การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนของ 4P 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพคู่แข่งขันและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดโดยวิธี SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 
1. ทำเลที่ตั ้งอยู ่ในเมือง เดินทางเข้าออกโครงการ และไป
สถานท่ีสำคัญสะดวก 
2. เป็นผู ้ประกอบการใหม่ที ่เข ้ามาทีหลัง ทำให้ได้ศ ึกษา
ความสำเร็จและช่องทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพจาก
โครงการอื่น ทำให้มีข้อมูลในการนำมาใช้ปรับปรุงในโครงการ
ตัวเอง 
3. ฟังก์ช่ันบ้านมีความแตกต่างจากโครงการอื่นๆ 
4. อ้างอิงตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี 
พ.ศ. 2555 ที่ดินโครงการอยู่พื้นที่สีเหลือง ทำให้ปราศจากการ
รุกรานของอาคารขนาดใหญ่เพื่อประกอบพาณิชกรรม โรงงาน 
มลพิษและฝุ่นควันจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทำให้มี
ความน่าอยู่และปลอดภัย 

1. การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ 0.5% กระตุ้นให้ประชาชนนำเงินมาลงทุนมากกว่าการออม
ในบัญชเีงินฝาก 
2. การคาดการณ์แนวโน้ม GDP ในปี 2564 เป็นบวก 
3. อานิสงส์จากโครงการก่อสร้างสนามบินนครปฐม ทำให้
จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงที่มีแนวโน้มพัฒนาตามจึง
เป็นการดึงดูดต่อนักลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็บไว้เก็ง
กำไร 
4. คู่แข่งขันทางตรงยังเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยกัน 
การแย่งส่วนแบ่งตลาดจึงยังไม่น่ายากเท่ากับการต่อสู้กับแบ
รนด์ช้ันนำระดับประเทศ 
5. การคาดการณ์สถานการณโ์ควิด19 มีแนวโน้มดีขึ้น หลังจาก
ที่ประเทศไทยเริ่มได้รับวัคซีน ในปี 2564 

จุดอ่อน (Weak) อุปสรรค (Threat) 
1. เป็นผู้ประกอบการใหม่ในตลาด ผู้บริโภคไม่มีความคุ้นเคย 
ความเชื่อมั่นในแบรนด์ต่ำ 
2. เป็นโครงการเล็ก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการซื ้อวัสดุ
ก่อสร้างสูง 
3. ผู้ประกอบการรายเล็ก มีงบประมาณไม่สูงเท่าโครงการใหญ่ 
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาต่ำ 
4. ด้วยความที่มีงบประมาณทำการตลาดไม่สงู การสื่อสารด้าน
การตลาด อาจทำได้ไม่ครบทุกช่องทาง โอกาสในการรับรู้ของ
ผู้บริโภคอาจมีน้อย 

1. การชะลอตัวซื้อบ้านเนื่องด้วยความไม่ไว้วางใจของผู้บริโภค
ต่อสถานการณ์โควิด-19 
2. ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเช่ือ 
3. ดัชนีราคาก่อสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเหล็ก 
4. ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ทางเลือก เช่น บ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยว ซึ่งบาง
โครงการมีราคาใกล้เคียงกับบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ช้ัน ขนาดใหญ่ 
5. มาตรการกระตุ ้นธ ุรก ิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนนั้น ไม่ครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่มีราคาเกิน 
3 ล้านบาท 

 
 ในด้านค่าใช้จ่าย โครงการจะมีค่าใช้จ่ายทางด้านการส่งเสริมการตลาด รวมเท่ากับ 147,924 บาท ซึ่งจะถูกนำไปวิเคราะห์
ในส่วนของการประมาณงบกำไรขาดทุนในส่วนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 2. การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
  ในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน คือ การศึกษาความ
เป็นไปได้ในทางกฏหมายควบคุมอาคารและผังเมือง และการออกแบบแปลนบ้าน และการประเมินระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการขอ
อนุญาตและก่อสร้างโครงการ 
  ในการศึกษาความเป็นไปได้ในทางกฏหมายควบคุมอาคารและผังเมือง จะต้องมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 อย่าง คือ 
พระราชบัญญัติผังเมืองและผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังห วัด
ราชบุรี และกฎหมายควบคุมอาคาร 
  จากการศึกษาพบว่า ตามพระราชบัญญัติผังเมือง ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ.2555ตำแหน่งของที่ดินโครงการถูก
จำแนกเป็นท่ีดินเขตพื้นที่สีเหลือง เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ซึ่งอนุญาตให้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบได้ โครงการนี้
จึงมีความเป็นได้ในทางกฎหมาย และเมื่อนำพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดราชบุรี และ
กฎหมายควบคุมอาคาร มาพิจารณาประกอบการออกแบบแปลนบ้าน พบว่าบ้านของโครงการสามารถออกแบบได้ตรงตาม
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด โดยมีสรุปข้อมูลบ้าน
โครงการ ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2  สรุปข้อมูลบ้านโครงการ 
 

เนื้อที่ที่ดิน และพื้นที่
ใช้สอย โดยประมาณ 

จำนวนชั้น จำนวนห้อง จำนวนที่จอดรถ มิติบ้าน โดยประมาณ 
(ความกว้างและยาว) 

34 ตร.วา 
140.46 ตร.ม. 

2 ช้ัน 4 ห้องนอน 
4 ห้องน้ำ 

2 คัน กว้าง 5.2 เมตร 
ยาว 14.3 เมตร 

 
 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน การขออนุญาตและการก่อสร้าง โครงการจะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นรวม 4,095,421.39 
บาท ซึ่งจะถูกนำไปวิเคราะห์ในส่วนของการประมาณงบกำไรขาดทุนในส่วนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 3. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ 
  เนื ่องจากกิจการเป็นรูปแบบเจ้าของคนเดียว และมีขนาดเล็ก ซึ ่งใช้เงินทุนในการดำเนินงานไม่สูง จึงทำให้การ
บริหารงานภายในจึงไม่ซับซ้อน และเป็นโครงการระยะสั้น จึงไม่มีพนักงานประจำ และเน้นใช้วิธีการจ้างบริษัทภายนอกในการทำงาน
เฉพาะด้านที่นอกเหนือความสามารถของเจ้าของกิจการ สายการบังคับบัญชาขององค์กรจึงถูกกำหนดให้ทุกคนที่ทำงานอยู่ใน
โครงการรายงานตรงต่อเจ้าของกิจการคนเดียว 
  ในส่วนของการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร โครงการมีพนักงานสัญญาจ้างชั ่วคราว 3 ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับบ้านจัดสรรและทางเทคนิคการก่อสร้าง พนักงานท่ัวไปพาร์ทไทม์ และพนักงานทำบัญชี โดยทุกตำแหน่งจะขึ้นตรง
ต่อเจ้าของโครงการ ยกเว้นพนักงานบัญชีที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของบริษัทสำนักงานบัญชีซึ่งโครงการได้ทำการว่าจ้างตลอด
ระยะเวลาที่โครงการดำเนินงาน 
  โครงการจะมีค่าใช้จ่ายในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร รวมทั้งสิ้น 115,000 บาท ซึ่งจะถูกนำไปวิเคราะห์ในส่วนของ
การประมาณงบกำไรขาดทุนในส่วนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
 4. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน 
  โครงการใช้เงินลงทุนทั้งหมด 6,775,421.39 บาท ในเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การขออนุญาตก่อนการ
ดำเนินการ การออกแบบ วัสดุและค่าแรงในการก่อสร้าง โดยจะมีสัดส่วนเงินลงทุนจากส่วนของการกู้ยืม เป็นจำนวน 59% หรือ
เท่ากับ 4,000,000 บาท และส่วนของเจ้าของจำนวน 41% หรือเท่ากับ 2,775,421.39 บาท มีต้นทุนเงินทุนส่วนของเงินกู้เท่ากับ 
5.24% ต้นทุนเงินทุนส่วนของเจ้าของเท่ากับ 12.32% ซึ่งนำมาคำนวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการได้เท่ากับ 
8.14% ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจะประกอบด้วย 3 ส่วน หลักๆ คือ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
พนักงานและว่าจ้างบริษัทภายนอก และค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียม ภาษีอากรต่างๆ และดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งมีค่าท้ังหมด 865,973.81 
บาท ด้านรายรับ โครงการมีการประมาณรายรับอยู่ที่ 9,600,000 บาท ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ถูกนำไปประมาณงบกำไรขาดทุน 
และกระแสเงินสดสุทธิโดยวิธีอ้อม เพ่ือนำไปประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนต่อไป 
  ในส่วนของการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน จากการศึกษาพบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 14.25 เดือน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,371,678.62 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 24.55% ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของโครงการ และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.20 เท่า โครงการจึงมีความเป็นไปได้ และน่าลงทุน 
  จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของราคาขายและราคา
วัสดุก่อสร้างในระดับใกล้เคียงกัน ในกรณีที่วัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น 5 % โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 14.35 เดือน มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,119,815.15 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 21.03% และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.160 
เท่า และในกรณีที่ราคาบ้านต่ำลง 5 % โครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 14.35 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,086,798.88
บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 20.86% และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.157 เท่า 
  นอกจากน้ี การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 กรณี คือ 
  1. กรณีปกติ (Base Case) 
  2. กรณีแย่ที่สุด (Worst Case) กรณีบ้านขายไม่ดี ต้องลดราคาขายลง และโครงการยืดอายุออกไปเป็น 19 เดือน  
(ลดราคาขายลง 10% และอัตราการขายอยู่ที่ 1 หลังต่อ 4 เดือน) 
  3. กรณีดีที่สุด (Best Case) โครงการเป็นที่ยอมรับ และสามารถขายได้ในอัตราการขายเท่าผู้นำในตลาด (1 หลังต่อ  
2 เดือน) ทำให้โครงการปิดได้ไวข้ึนเป็น 13 เดือน ด้วย 
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 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ ใน 3 กรณี ทำให้ค่าการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนได้ดังนี้ 
 1. ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 14.25 12.24 และ 18.44 เดือน สำหรับกรณีปกติ ดีที่สุด และแย่ที่สุด ตามลำดับ 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,371,678.62 1,388,890.65 และ 647,923.25 บาท สำหรับกรณีปกติ ดีที่สุด และแย่ที่สุด 
ตามลำดับ 
 3. อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 24.55%  24.83% และ 14.28% สำหรับกรณีปกติ ดีที ่ส ุด และแย่ที ่สุด 
ตามลำดับ 
 4. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.20 1.24 และ 1.10 เท่า สำหรับกรณีปกติ ดีที่สุด และแย่ที่สุด ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด พบว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางการตลาด เนื่องจากทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ใน
ตำแหน่งที่ดี ใกล้สถานที่สำคัญและแหล่งธุรกิจในอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โสภณ พรโชคชัย (2560) ที่ว่า  
การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง  จะมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นไปได้สูงสุด (Highest and Best Use) ของที่ดินแปลง
ดังกล่าว และสอดคล้องกับการวิจัยของสิธาพร พึ่งสำราญ (2560) ที่ได้ทำการประเมินศักยภาพทำเลที่ตั้ง ก่อนการดำเนินการ
โครงการทาวน์เฮ้าส์ เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าที่ตั ้งโครงการเหมาะแก่การพักอาศัย ตั ้งอยู ่ในแหล่งชุมชน  
จึงสามารถเข้าถึงได้จากเส้นทางหลัก รวมถึงเส้นทาง ย่อยต่างๆ ได้หลายเส้นทางมาก เส้นทางหลักที่เข้าถึงที่ดินไม่รวมเส้นทางย่อย  
มี 7 เส้นทาง เมื่อทำการสำรวจอุปสงค์และอุปทาน พบว่า ตลาดยังมีอุปสงค์เพียงพอเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มจำนวนประชากรใน
จังหวัดราชบุรีที่สูงขึ้นในช่วงปี 2558-2562 และอัตราการขายของโครงการบ้านต่างๆ ค่อนข้างดี นอกจากนี้ตลาดยังไม่เกิดภาวะ
อุปทานล้นตลาดด้วย โดยพิจารณาจากจำนวนโครงการที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โสภณ พรโชคชัย 
(2560) ที่ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ควรจะต้องมีการสำรวจคู่แข่งเพื่อวิเคราะห์อุปทาน
ในตลาด และสำรวจอุปสงค์ เพื่อทำให้สามารถประเมินได้ว่าตลาดมีอุปสงค์เพียงพอหรือไม่ และอุปทานในตลาดล้นเกินหรือไม่ 
เพียงใด สอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส วัชระเกรียงไกร (2556) ที่ได้ทำการศึกษาด้านการตลาดโดยการประเมินแนวโน้มตลาดที่
อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานบ้านทาวน์เฮาส์ในพื้นที่บางนา ก่อนดำเนินการโครงการ พบว่า 
มีจำนวนคู่แข่งทางตรงในบริเวณที่ตั้งโครงการค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของอุมาพร เลาหพจนารถ (2555) ที่ได้ทำการ
วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานบ้านจัดสรรในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ก่อนดำเนินการโครงการ พบว่าแนว โน้มความต้องการ
บ้านแฝดและทาวน์เอาส์ในพ้ืนท่ีเขตหนองจอกมีมากข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัณวรรธน์ พงเพ็ง (2556) ที่ได้ทำการสำรวจคู่
แข่งขัน วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนดำเนินการโครงการทาวน์เฮ้าส์จัดสรร ซีรอคโค 
(Scirocco) พบว่า ในปี 2556 โครงการบ้านจัดสรรที่เปิดขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์
เป็นส่วนใหญ่ โดยอสังหาริมทรัพย์สองประเภทน้ีทั้งหมดคิดเป็น 88% ของทั้งตลาด และโครงการทั้งสองประเภทน้ียังขายได้มากกว่า 
60% โดยจากการวิเคราะห์แล้วพบว่าบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ยังมีความต้องการผู้บริโภคอยู่ นอกจากนี้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดด้วยวิธี SWOT Analysis จะทำให้โครงการได้รู้จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการดำเนินงาน 
และนำไปกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช (2562) ที่ว่าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาดมีความสำคัญหลายประการ คือ ทำให้องค์การทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรยีบขององค์การ ทำให้
องค์การสามารถทราบถึงโอกาสและอุปสรรคขององค์การ และทำให้องค์การสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างถูกต้องและกำหนดกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ วังศิริไพศาล (2561) ที่ได้ทำการวิเคราะห์
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโครงการ โดยวิธี SWOT Analysis เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
ดำเนินการของโครงการบ้านจัดสรร จังหวัดจันทบุรี 
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค พบว่าเมื่อพิจารณาจากข้อกฎหมาย ที่ดินโครงการสามารถพัฒนาสร้างที่อยู่อาศัย
แนวราบได้ และในการออกแบบแปลนบ้านนั้น โครงการได้นำเอาข้อกฎหมายต่างๆ มาพิจารณาด้วย พบว่าบ้านที่ขายในโครงการ
สามารถออกแบบได้สอดคล้องกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการกำหนดไว้ในการศึกษาทางการตลาดก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของโสภณ พรโชคชัย (2560) ที่ว่า ในการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง จะต้องประกอบไปด้วยความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย 
หลังจากวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และการออกแบบแปลนบ้านให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเจษฎา ตันวานิชกุล (2558) ที่ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในทางกฎหมายก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ พบว่าโครงการ
มีความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย จึงสามารถสร้างโครงการบ้านเดี่ยวได้ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์  โครงการได้ทำการกำหนดแผนงานการ
ก่อสร้างโดยมีกำหนดการเริ่มต้น เดือนกันยายน 2563 และสิ้นสุดของโครงการ เดือนมิถุนายน 2564 มีลำดับงานต่างๆ เริ่มจากการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
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๒๘ 

พัฒนาที่ดิน การออกแบบบ้านโครงการ การขออนุญาต และก่อสร้างโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวิสูตร จิระดำเกิง (2555) 
ที่ว่า โครงการจะมีลักษณะการดำเนินงานแบบช่ัวคราว คือ มีจุดเริ่มและสิ้นสุดที่ชัดเจน นอกจากน้ีจากการศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค ในส่วนของการออกแบบแปลนบ้าน ทำให้โครงการทราบถึงต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
ประมาณ 4,095,421.39 บาท ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ทางด้านการเงินต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ (2559) 
ที่ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการผลิต(ก่อสร้าง) นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบว่าเทคนิคการผลิตและกระบวนการ
ผลิตมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง และยังทำให้สามารถประมาณการกระแสเงินสดจ่ายของโครงการได้ เพราะการศึ กษาความ
เป็นไปได้ทางด้านการผลิตมีความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก เช่น การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง 
การใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง จะเป็นที่มาของเงินลงทุนของโครงการ ดังนั้นความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์
โครงการทางด้านการผลิตจึงมีผลต่อความถูกต้องในการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงินด้วย 
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ พบว่า แม้โครงการจะมีขนาดเล็ก ระยะสั้น และมีบุคคลเดียวเป็นเจ้าของกิจการ 
และรับผิดชอบการบริหารงานทุกด้านขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านบริหารบุคคล การตลาด บัญชีและการเงิน แต่ก็ยังจำเป็นต้อง
มีต้องมีการสรรหา ว่าจ้างพนักงานให้ทำงานในส่วนที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถเฉพาะทางที่เจ้าของกิจการมีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไม่มากพอ โดยโครงการจะมีพนักงานสัญญาจ้างช่ัวคราว 3 ตำแหน่ง คือ ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับบ้านจัดสรร
และทางเทคนิคการก่อสร้าง พนักงานทั่วไปพาร์ทไทม์ และพนักงานทำบัญชี โดยทุกตำแหน่งจะขึ้นตรงต่อเจ้าของโครงการ ยกเว้น
พนักงานบัญชีที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของบริษัทสำนักงานบัญชีซึ่งโครงการได้ทำการว่าจ้างตลอดระยะเวลาที่โครงการดำเนินงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรวี ลงกานี (2563) ที่ว่า เมื่อผู้ประเมินถึงความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและการผลิตออกมา จะทราบได้
ว่าโครงการจะต้องการสินทรัพย์ใดบ้าง เช่น ที่ดิน ครื่องจักร อาคาร ร้านค้า ฯลฯ และทำให้ทราบถึงมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
นั้น เมื่อถึงความพร้อม ณ จุดนี้ ยังขาดการปฏิบัติการเพื่อให้โครงการหรือธุรกิจดำเนินไปได้ โดยจะต้องอาศัยการจัดการด้านต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยบริหารกิจการตามโครงการนั้นได้ การศึกษาเพื่อหาว่าโครงการหรือธุรกิจมีความสามารถที่จะดำเนินการผลิต หรือ
ให้บริการได้หรือไม่ เรียกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ ซึ ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรและรูปแบบองค์กร  
การวางแผนด้านกำลังคนและการจัดการในองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ โนนลือชา (2558) ที่ได้ทำการศึกษาการ
วางผังองค์การ (Organization Chart) การกำหนดขอบเขตและหน้าที่ของงาน (Job Description) การกำหนดคุณสมบัติของแต่ละ
ตำแหน่งงาน (Job Specification) โดยนำผลการวิเคราะห์ทางด้านการตลาดมาวางแผนจัดสรรทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ 
เพื่อคำนวณหาประมาณ การค่าใช้จ่ายการขายและบริหารและประมาณการเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการบ้านจัดสรร Airy Chill 
Khaoyai 
 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน พบว่า โครงการคาดว่าจะมีระยะเวลาขายกรณีปกติ 9 เดือน มีเงินลงทุนโครงการมี
มูลค่าทั้งหมด 6,775,421.39 บาท มีสัดส่วนเงินลงทุนของโครงการ ประกอบด้วยเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวน 
59% หรือเท่ากับ 4,000,000 บาท และเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจำนวน 41% หรือเท่ากับ 2,775,421.39 บาท ต้นทุนเงินทุน 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 8.14% มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด 865,973.81 บาท ซี่งเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมาณการ
งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสดสุทธิโครงการ และนำไปประเมินความคุ้มค่า ในการลงทุนโครงการต่อไป พบว่า โครงการมี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 8.74 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 763 ,654.61 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 11.27%  
ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการ และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.11 เท่า สามารถตีความได้ว่าโครงการมี
ความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่าอายุโครงการ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ มีอัตราผลตอบแทน
มากกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และมีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนมากกว่า 1 เท่า ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอัจฉรา  
ชีวะตระกูลกิจ (2556) ที่ว่า ถ้าผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้นทุน และค่าต้นทุนของเงินทุน แสดงว่าโครงการมีกำไรและ  
น่าลงทุน 
 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของราคาขายมากที่สุด โดยใน
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนจะให้อัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่การลดราคาขายจะทำให้ค่ามูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเหลือน้อยกว่าการที่วัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นเจ้าของโครงการควรให้ความใส่ใจในการดำเนินงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
กำหนดเวลา เพื่อป้องกันเรื่องปัญหาราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อโครงการล่าช้าไป รวมถึงทำการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
รายการที่มีแนวโน้มราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องไว้ล่วงหน้า นอกจากน้ีควรคำนึงถึงปัญหารายได้ที่ลดลงจากการลดราคาขายด้วย ซึ่งผลจาก
การวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับการศึกษาของเจษฎา ตันวานิชกุล (2558) และนันท์นภัส วัชระ เกรียงไกร (2556) ที่ได้ทำการศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และทำการศึกษาความเป็นไปได้โครงการทาวน์เฮาส์
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ย่านบางนา กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ โดยการศึกษาของทั้งคู่ พบว่า การลดราคาของโครงการส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
โครงการมากที่สุด 
 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ ใน 3 กรณี พบว่า โครงการควรระวังกรณีแย่ที่สุด (Worst Case) ที่จะเกิด
เหตุการณ์บ้านขายไม่ดี ต้องลดราคาขายลง และโครงการยืดอายุออกไปเป็น 19 เดือน (ลดราคาขายลง 10% และอัตราการขายอยู่ที่ 
1 หลังต่อ 4 เดือน) เนื่องด้วยจะทำให้โครงการมีอัตราผลตอบแทนต่ำลงจนเหลือเพียง 14.28% เท่านั้น ดังนั้นเจ้าของโครงการควร
ระวังในเรื่องของการลดราคาขาย และควรควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพราะจะทำให้กำไรสุทธิน้อยลง และในกรณีอัตราการ
ขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เจ้าของโครงการควรพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการลดราคา
ขายลง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับการศึกษาของเจษฎา ตันวานิชกุล (2558) ที่ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และพบว่าโครงการที่ได้ศึกษาควรต้องระมัดระวังเรื่องการแข่งขันด้านราคากบั
คู่แข่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
 1. ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ ในตำบล
ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไปใช้ในการกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ในอนาคตได้ รวมถึงนำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจต่อการควบคุม
เวลาการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงควรต้องระวัง
ในการที่จะเลือกทำการแข่งขันโดยการลดราคาขาย ดังที่ผลการศึกษาเรื่องความอ่อนไหวของโครงการระบุไว้ว่าโครงการมีความ
อ่อนไหวต่อเรื่องของราคาขายมากที่สุด 
 2. โครงการสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ ในตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไปใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ และความคุ้มค่าของการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการพิจารณาปัจจัยอื่นในการศึกษาเพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค การสำรวจความ
คิดเห็นและความต้องการผู้บริโภค เพื่อให้การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดครอบคลุมมากกว่านี้ 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วย เพื่อทำการเปรียบเทียบ และ
สามารถทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกของโครงการที่จะลงทุนมากกว่าการศึกษาในครั้งนี้ และเพื่อผลประโยชน์ในการลงทุนสูงสุดของ  
ผู้ลงทุนเอง 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพติดเกม และผลการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
Factors Influencing Game Addiction and Academic Performance in High School Students 

 
ปทิตตา สุวรรณฤกษ์ (Patitta Suwannaluerk)1 

ปราโมทย์ ลือนาม (Pramote Luenam)2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนผ่านการเสพติดเกมของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาแผนกสามัญ เครื่องมือในการวิจัยคือการทำแบบสอบถามออนไลน์โดยเก็บข้อมูลนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคำนวนจากโปรแกรม G*Power ซึ่งเก็บท้ังหมด 400 คน 
และใช้การสุ่มกระจายแบบสอบถามไปยังโรงเรียนต่างๆ ซึ่งไม่กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ค่าความสอดคล้องของโมเดล (goodness-
of-fit) p-value = 0.150,     /df = 1.092, RMSEA=0.015, CFI=0.995, TLI=0.994. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางอ้อมที่มีผลต่อผล
การเรียนผ่านการเสพตดิเกมนั้นคอืการจัดสรรเวลา ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพติดเกมคือสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและการจัดสรรเวลา 
สุดท้ายการเสพติดเกมมีอิทธิพลต่อผลการเรียน งานวิจัยนี้ค้นพบว่าปัจจัยการจัดสรรเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทั้งการเสพ
ติดเกม ผลการเรียนรวมไปถึงการจัดสรรเวลายังมีผลต่อผลการเรียนผ่านการเสพติดเกมด้วย 
 

คำสำคัญ :   การเสพติดเกม ผลการเรียน 
 

Abstract 
 The objective of this study is to identify the factors that affect academic performance through the game 
addiction factor in high school students. A tool comprising of online questionnaires is used to collect the data. 
The target sample is pupils in general from grades 7 to 12 high school. It consisted of 400 individuals randomly 
selected from a population by using accidental sampling method in G*Power program.  The structural equation 
model showed a goodness-of-fit with p-value = 0.150,     /df = 1.092, RMSEA=0.015, CFI=0.995, TLI=0.994. 
 According to analysis results, time management has an indirect effect on academic performance through 
game addiction. Results also show that time management and education environment have a positive direct 
effect on game addiction, and game addiction has a negative direct effect on academic performance. The findings 
of this study suggest that time management is the most important factor that affects both game addiction and 
academic performance and also has an indirect effect on academic performance through game addiction. 
 

Keywords :   Game Addiction, Academic Performance 
 
บทนำ 
 เนื่องจากในปัจจุบันการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นเติบโตขึ้นมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากอีก รวมถึง
ธุรกิจหลายประเภทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงก็หันมาบูรณาการเทคโนโลยีกับธุรกิจจนก้าวข้ามธุรกิจแบบเดิมและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นด้วย อีกหนึ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นคืออุตสาหกรรมเกม นอกจากจะ
เติบโตทางด้านเทคโนโลยีแล้วยังสามารถทำให้ผู ้คนเข้าถึงการเล่นเกมได้ทุกเพศทุกวัย และเข้าถึงง่ายมากขึ ้นไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ของ
สํานักยุทธศาสตร์สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมพบว่าวัยรุ่น
ใช้เวลา ในการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน ซึ่งหากมองภาพใหญ่เกมก็ถือเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงชนิดหนึ่งแต่ใน
ประเทศไทยกลับมองการเล่นเกมเป็นด้านลบ ข่าวหน้าหนึ่งที่อ้างถึงพฤติกรรมการเลียนแบบเกมของเด็กที่ก่ออาชญกรรมปรากฏขึ้น
บ่อยครั้งทำให้ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนมองว่าเกมคือสิ่งไม่ดี เกมส่งผลทำให้เด็กมีพฤติกรรมรุนแรง และคิดว่าการเล่นเกมนั้นจะ 
 
 
  
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
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ทำให้ผลการเรียนตก และการวิเคราะห์จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีเด็กป่วยเป็นโรคติดเกม (Game addiction) รายใหม่ 129 ราย ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นถึง 6 เท่าตัว จากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 และมีเด็กที่ป่วยและได้รับการวินิจฉัย จากจิตแพทย์ว่าเป็นโรคติดเกมรวม 429 ราย ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 รองจาก 
โรคสมาธิสั้น โดยจากการศึกษาเพิ่มเติมมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของเด็กหรือเยาวชน ทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การได้รับคำแนะนำและอบรมอย่างเหมาะสมจากครอบครัว หรือ 
ที่เห็นชัดที่สุดคือตัวผู้เรียนเองที่จัดสรรเวลาการพักผ่อนและทบทวนบทเรียนได้เหมาะสม โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายถึงปัจจัย  
ที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 
 การเสพติดเกม (Game Addiction) และการจัดสรรเวลา (Time Management) เป็นการกล่าวถึงเรื่องที่ว่าการจัดสรร
เวลาในการทบทวนหนังสือ หรือการทำการบ้าน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวางแผนจัดสรรเวลาในกิจกรรมที่ต้องทำ (Amida et al, 
2020, Xu and Wenxin, 2020) จากงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรเวลากับการประสบความสำเรจ็ทางการศึกษาโดยนักเรียนที่มี
การจัดสรรเวลาที่มีประสิทธิภาพจะมีแนวโน้มที่มีผลการเรียนที่ดี พัฒนาการในด้านการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งการวัดวิธีการจัดสรรเวลา
สามารถวัดจาก (1) การระบุเป้าหมายและลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ทำ (2) มีการวางแผน ทำเป็นรายการ และระบุตาราง (3) 
ประมาณเวลาโดยการกำหนดว่างานแต่ละงานต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำ (4) ความเป็นระเบียบและระบบในการจัดการเวลา
รวมถึงสภาพแวดล้อมล้อมข้างให้เหมาะสมต่อการทำกิจกรรม  
 ความเครียดจากครอบครัว (Family Stress) ผู้วิจัยเชื่อว่าเด็กจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็น
สถาบันที่ใกล้ชิดมากที่สุดเป็นผู้แนะแนวทางให้เด็กมีพฤติกรรมที่แตกต่ างกัน (Mushtaq et al, 2012, Dube and Mlotshwa, 
2018, Ab Razak et al, 2019, Khan et al, 2020) จากงานวิจัยมีการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดภายในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนของนักเรียนด้วย โดยความเครียดภายในครอบครัวสามารถวัดได้จาก (1) ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างเด็กและ
ผู้ปกครอง (2) สถานะทางการเงินของครอบครัว (3) ระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 การแนะนำอย่างเหมาะสม (Proper Guidance) การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมจากผู้ปกครองในเรื่องทั้งการ
เรียนหรือทัศนคติความคิดส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่าไม่ได้รับคำแนะนำ (Mushtaq et 
al, 2012, Dube and Mlotshwa, 2018, Khan et al, 2020) จากงานวิจัยได้อ้างอิงว่าปัญหาที่นักเรียนส่วนใหญ่นั้นมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อการเรียน พฤติกรรมในการเรียนนั้นมาจากการอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครอง รวมถึงความสามารถในการสอนของอาจารย์ การได้รับ
คำแนะนำที่เหมาะสมนั้นสามารถวัดจาก (1) การได้รับการปรึกษาในทางที่ดีจากผู้ปกครอง (2) ผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถที่
สามารถช้ีแนะในด้านการเรียนได้ 
 สภาพแวดล้อมของโรงเร ียน (Education Environment) นอกจากสภาพแวดล้อมรอบโรงเร ียนแล้วย ังหมายถึง
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน (Mushtaq et al, 2012, Hodson et al, 2017)  
โดยงานวิจัยได้ศึกษาไว้ว่าโรงเรียนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ดีนั้นจะช่วยเอื้อให้เด็กมีความมุ่งมั่น
ต่อการเรียนและนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยวัดจาก (1) ความต้องการใช้ห้องสมุดของนักเรียน (2) อุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม
ทันสมัย (3) ห้องเรียนและลานกิจกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอ (4) ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน 
 การเสพติดเกม (Game Addiction) หมายถึงพฤติกรรมการเล่นเกมที่ใช้เวลาต่อเนื่องมากกว่า 3 ชม.ขึ้นไปโดยเล่นติดต่อกนั
เป็นระยะเวลามากกว่า 3 สัปดาห์ (เพ็งแป้น, 2017) รวมถึงพฤติกรรมดังกล่าวมีการเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งครอบครัว เพื่อน หรือ
การเรียน โดยพฤติกรรมจะเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ท่าทาง อารมณ์ที่มีความก้าวร้าวขึ้น มีพฤติกรรมหมกมุ่นอยู่กับเกมจนกระทั่งส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิต ซึ่งการเสพติดเกมนั้นมีพฤติกรรมที่คล้ายกับผู้ป่วยติดสารเสพติดที่เมื่อมีการเล่นเกมแล้วจะอยากเล่นไปเรื่อยๆ 
จนไม่สามารถหยุดความอยากของตัวเองได้(Başgül et al, 2020) จากงานวิจัยได้อธิบายถึงลักษณะของเด็กท่ีมีพฤติกรรมการเสพติด
เกมดังนี้ (1) มีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวอย่างรุนแรงเมื่อไม่ได้เล่นเกมหรือโดนขัดจังหวะระหว่างเล่นเกม (2) แยกตัวออกจากสังคม
โดยเลือกอยู่กับเกมมากกว่าเพื่อนหรือครอบครัว (3) คิดและหมกมุ่นกับเกมตลอดเวลา จะมีอาการโกรธ ฉุนเฉียวเมื่อเล่นเกมแพ้   
(4) ต้องการเล่นเกมมากขึ้น โดยที่ไม่สามารถกำหนดเวลาการเล่นได้ (5) ใช้เกมเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาจากความเครียด หรือ
ความขัดแย้งในครอบครัว 
 ระดับการศึกษา (Grade Level) หมายถึงระดับการศึกษาของนักเรียน (Broadbent et al, 2017) ผู้วิจัยนี้ได้ระบุว่าผลการ
เรียนของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา เนื ่องจากความรู้ในระดับการศึกษาที่มากขึ้นทำให้นักเรียนมี
ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น โดยในงานวิจัยนี้มุ่งเป้าหมายในการเก็บข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมดังนั้นจึงแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ (1) ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) (2) ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 
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 นอกจากนี้ การที่เด็กมีพฤติกรรมการเสพติดเกมจนทำให้เกิดผลเสียต่อผลการเรียนนั้นอาจมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อผลการเรียนซึ่งผ่านเข้ามาทางการเสพติดเกมจนทำให้เด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากเกมเป็นเพียงสื่ออย่างหนึ่งที่มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย เหมือนกับโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ คอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่อประเภทหนึ่งหากผู้ปกครองให้คำแนะนำที่เหมาะสม เด็กสามารถ
แยกแยะจัดสรรการเล่นเกมของตนได้ เฉกเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ ที่หากใช้ถูกวิธีและเหมาะสมย่อมนำมาสู่ประโยชน์แก่ผู้ใช้ แม้ว่าสถติิ
เด็กเล่นเกมของประเทศไทยจะติดอันดับหนึ่งของเอเชีย อ้างอิงจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิตแต่อุตสาหกรรม
เกมกลับไม่เติบโตเท่าท่ีควรจะเป็นเพราะทัศนคติต่อการเล่นเกมของประเทศไทยไม่ได้ส่งเสริมต่ออุตสาหกรรมประเภทนี้มากนัก 
 ดังนั้น เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิทางอ้อมต่อผลการเรียนผ่านการเสพพติดเกม รวมถึงการศึกษาอิทธิพลของการเสพติดเกม
ต่อผลการเรียนให้สังคมได้ตระหนักถึงปัจจัยที่ยังคงเกี่ยวเนื่องต่อการเสพติดเกมจนนำไปสู่ผลการเรียนของเด็ก แม้ว่าไม่อาจเปลี่ยน
ทัศนคติต่อสังคมโดยรวมแต่ผู้วิจัยก็คาดหวังต่อการตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมที่ก่อเกิดการเสพติดเกมและส่งผลต่อผลการเรียนใน
ที่สุด และอยากให้ผู้ปกครองใส่ใจปัญหาการเสพติดเกมของเด็กว่ามีปัจจัยจากอะไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อผลการเรียนผ่านการเสพติดเกมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเสพติดเกมในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาการเสพติดเกมมีอิทธิพลต่อผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 
กรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและพฤติกรรมการเสพติดเกมที่ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียน ผู้วิจัยจึงนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐาน 
 H1 : การจัดสรรเวลามีอิทธิพลกับการเสพติดเกม 
 H2 : ความเครยีดจากครอบครัวมอีิทธิพลกับการเสพติดเกม 
 H3 : การแนะนำอย่างเหมาะสมมอีิทธิพลกับการเสพติดเกม 
 H4 : สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีอิทธิพลกับการเสพติดเกม 
 H5 : การเสพติดเกมมีอิทธิพลกับผลการเรยีน 
 H6 : การเสพติดเกมมีอิทธิพลกับผลการเรยีนโดยระดับการศึกษาเป็นตัวกำกับความสัมพันธ์ 
 H7: การจัดสรรเวลามีอิทธิพลกับผลการเรยีนผ่านการเสพติดเกม 
 H8 : ความเครยีดจากครอบครัวมอีิทธิพลกับผลการเรยีนผ่านการเสพติดเกม 
 H9 : การแนะนำอยา่งเหมาะสมมอีิทธิพลกับผลการเรยีนผ่านการเสพติดเกม 
 H10 : สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนมีอิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการเสพติดเกม 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๔ 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่างพฤษภาคม 2564 ประชากรคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นถึงมัธยมปลายในสายสามัญ (มัธยมศึกษาปีที่ 1 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 6) ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95 
ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จำนวนตัวแปรทำนายเท่ากับ 7 ตัวแปร ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.033 ผลที่ได้คือขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 396 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับจำนวนขนาดตัวอย่างแบบสอบถามเพิ่มเติมเป็น 400 ตัวอย่าง และเพิ่มการ
เก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับการศึกษานำร่อง (pilot study) เพื่อวัดความเที่ยงอีก 30 ชุด รวมเป็น 430 ชุด 
 โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามประเมินความพึงพอใจในผลการเรียน 5 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.856) 
แบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารเวลา 16 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.892) แบบสอบถามความสัมพันธ์ในครอบครัว  
18 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.900)  แบบสอบถามการได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสม 10 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 
0.930) แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 9 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.737) แบบสอบถามพฤติกรรมการเล่นเกม  
16 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.867) และคำถามเพิ ่มเติมที่ ใช้ประกอบในการวิเคราะห์อีก 4 คำถาม ทั ้งหมดรวมเป็น  
78 คำถาม 
 ทฤษฎีในการวิจัยจะใช้สถิติทดสอบคือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้สถิติการถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression) เป็นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม IBM SPSSS AMOS ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  
ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรกำกับโดยทำการทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับกรอบงานวิจัย ผู ้วิจัยทำการตัดคำถามออก  
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความกลมกลืนกับกรอบงานวิจัยมากขึ้น โดยเหลือคำถามดังนี้ แบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามประเมินความ
พึงพอใจในผลการเรียน 3 คำถาม แบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารเวลา 7 คำถาม แบบสอบถามความสัมพันธ์ในครอบครัว  
3 คำถาม แบบสอบถามการได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสม 4 คำถาม แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 4 คำถาม แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเล่นเกม 16 คำถามซึ่งจัดแบ่งเป็นกลุ่มการจัดสรรเวลาเล่นเกม ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อารมณ์และพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยผลการปรับโมเดลให้สอดคล้องกับข้อมูลเป็นไปตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการปรับโมเดล 
 

ค่าทางสถิติ เกณฑ์มาตราฐาน กรอบงานวิจัย 
P-Value >0.05 ผ่านเกณฑ์ (p-value = 0.150) 
GFI ≥0.95 ไม่ผา่นเกณฑ์ (GFI = 0.948) 
AGFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (AGFI = 0.933) 
CFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (CFI = 0.995) 
NFI ≥0.95 ไม่ผา่นเกณฑ์ (NFI = 0.944) 
NNFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (NNFI = 0.994) 
RMSE ≤0.08 ผ่านเกณฑ์ (RMSEA = 0.015) 

 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงทั้งหมด 384 คนและเพศชายทั้งหมด 16 คน นักเรียนที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมต้น 
202 คนและระดับชั้นมัธยมปลาย 197 คน โดยนักเรียนที่ทดสอบแบ่งเป็นนักเรียนท่ีเข้าข่ายอาการติดเกมทั้งหมด 64 คน นักเรียนท่ีมี
ปัญหาการเล่นเกมที่มากเกินไปทั้งหมด 72 คน และนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด 264 คน เมื่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์จึง
ได้ผลการวิเคราะห์ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางโมเดล 
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล 
 

ตัวแปรตาม อิทธิพล ตัวแปรต้น 
Time 

Management 
Family 
Stress 

Proper 
Guidance 

Education 
Environment 

Game 
Addiction 

Game 
Addiction 

ทางตรง -0.23*** -0.02 -0.12 0.24*** - 
ทางอ้อม - - - - - 

Academic 
Performance 

ทางตรง 0.384*** 0.132 0.097 -0.47 -0.25*** 
ทางอ้อม 0.058 0.005 0.031 -0.62 - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรกำกับของตัวแปรระดับการศึกษา (Grade Level) 
 

เส้นทาง Beta( ) P-value 

Game Addiction ไป Academic Performance -0.339 < 0.001 
Grade Level ไป Academic Performance 0.147 0.004 
Grade Level x Game Addiction ไป Academic Performance 0.025 0.720 

 
จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวจิัยได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 4  สรุปผลการวิเคราะห ์
 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล 
H1 : การจัดสรรเวลาส่งผลให้เกิด
การเสพติดเกม 

ยอมรับ การจัดสรรเวลาส่งผลให้เกิดการเสพติดเกมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ในระดับน้อยกว่า 0.001 โดยค่าสัมประสิทธ์ิเป็นค่าลบนั้นหมายความ
ว่าการจัดสรรเวลามีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการเสพติดเกม  เช่น 
จัดสรรรเวลาไม่ดี จะทำให้เกิดการเสพติดเกมมากขึ้นเป็นต้น 

H2 : ความเครียดจากครอบครัว
ส่งผลให้เกิดการเสพติดเกม 

ปฏิเสธ ความเครียดจากครอบครัวไม่ส่งผลให้เกิดการเสพติดเกมโดยมีค่า P 
เป็น 0.832 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 

H3 : การแนะนำอย่างเหมาะสม
ส่งผลให้เกิดการเสพติดเกม 

ปฏิเสธ การแนะนำอย่างเหมาะสมไม่ส่งผลให้เกิดการเสพติดเกมโดยมีค่า P 
เป็น 0.188 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 
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สมมติฐานงานวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล 
H4 : สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ส่งผลให้เกิดการเสพติดเกม 

ยอมรับ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนส่งผลให้เกิดการเสพติดเกมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติในระดับน้อยกว่า 0.001 

H5 : การเสพติดเกมมีอิทธิพลกับ
ผลการเรียน 

ยอมรับ การเสพติดเกมมีอิทธิพลกับผลการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน
ระดับน้อยกว่า 0.001 โดยค่าสัมประสิทธ์ิเป็นค่าลบนั้นหมายความว่า
การเสพติดเกมมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับการผลการเรียน เช่น  
ยิ่งเสพติดเกมมาก จะทำให้ผลการเรียนแย่ลงเป็นต้น 

H6 : การเสพติดเกมมีอิทธิพลกับ
ผลการเรียนโดยระดับการศึกษา
เป็นตัวกำกับความสัมพันธ์ 

ปฏิเสธ การเสพติดเกมไม่มีอิทธิพลกับผลการเรียนโดยระดับการศึกษาเป็นตัว
กำกับความสัมพันธ์ ซึ่งมีค่า P เป็น 0.720 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 
0.05 

H7 : การจัดสรรเวลามีอิทธิพลกับ
ผลการเรียนผ่านการเสพติดเกม 

ยอมรับ การจัดสรรเวลามีอิทธิพลกับผลการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน
ระดับน้อยกว่า 0.001 และเมื่อเพิ่มตัวแปรคั่นกลางคือการเสพติดเกม
แล้วการจัดสรรเวลายังมีอิทธิพลกับผลการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 
ดังนั้น การจัดสรรเวลามีอิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการเสพติดเกม
แต่ยังมีตัวแปรอื่นท่ีแฝงการเช่ือมโยงอยู่ (partial mediator) 

H8 : ความเครียดจากครอบครัวมี
อิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการ
เสพติดเกม 

ปฏิเสธ แม้ว่าความเครียดจากครอบครัวมีอิทธิพลกับผลการเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติในระดับน้อยกว่า 0.001 แต่ความเครียดจาก
ครอบครัวไม่มีอิทธิพลต่อการเสพติดเกม ดังนั ้น ความเครียดจาก
ครอบครัวจึงไม่มีอิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการเสพติดเกม 

H9 : การแนะนำอย่างเหมาะสมมี
อิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการ
เสพติดเกม 

ปฏิเสธ แม้ว่าการแนะนำอย่างเหมาะสมมีอิทธิพลกับผลการเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติในระดับน้อยกว่า 0.001 แต่การแนะนำอย่าง
เหมาะสมไม่มีอิทธิพลต่อการเสพติดเกม ดังนั ้น การแนะนำอย่าง
เหมาะสมจึงไม่มีอิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการเสพติดเกม 

H10 : สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
มีอิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการ
เสพติดเกม 

ปฏิเสธ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนไม่มีอิทธิพลกับผลการเรียนโดยมีค่า P 
เป็น 0.350 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนจึงไม่มีอิทธิพลกับผลการเรียนผ่านการเสพติดเกม 

 
อภิปรายผล 
 จุดประสงค์ของงานวิจัยในข้อแรกนั้นคือเพื่อศึกษาปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการศึกษาผ่านการเสพติดเกมในระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาจากตารางที่ 4 จะเห็นว่าปัจจัยการจัดสรรเวลานั้นเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการศึกษาผ่านการเสพติดเกม  
ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ มีทั้งส่งผลและไม่ส่งผลต่อผลการเรียนแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยทางอ้อมผ่านการเสพติดเกม ข้อสองคือเพื่อศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดเกมในระดับชั้นมัธยมศึกษา จากผลงานวิจัยจะมีปัจจัยการจัดสรรเวลาและปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเสพติดเกม และสุดท้ายเพื่อศึกษาการเสพติดเกมมีอิทธิพลต่อผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาจาก
ผลการวิจัยนั้นจะเห็นได้ว่าการเสพติดเกมนั้นมีอิทธิพลต่อการศึกษา 
 การเสพติดเกมส่งผลกระทบต่อผลการเรียนนั้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้เนื่องจากอาการเสพติดเกมนั้นมีลักษณะ
คล้ายกับอาการเสพติดนั้นคือไม่สามารถควบคุมความต้องการของตัวเองได้ และยังสอดคล้องเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งว่าการจัดสรร
เวลามีอิทธิพลต่อผลการเรียนผ่านการเสพติดเกม ซึ่งผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดสรรเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่หากจัดสรรเวลา  
ไม่เหมาะสมจะนำไปสู่การเสพติดเกม และการเสพติดเกมหรือการใช้เวลาอยู่กับเกมมากเกินไปจะทำให้ใช้เวลาในการทบทวนบทเรียน
หรืออยู่กับการเรียนน้อยลงและส่งผลกระทบต่อผลการเรียนในที่สุด ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เพ็งแป้น, 2017) ที่มีการกล่าว
ว่าการเสพติดนั้นมีปัจจัยหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือการที่เด็กไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาในการเล่นเกมของตัวเองได้จนนำไปสู่การ
เสพติดเกม และการเสพติดเกมนั้นส่งผลต่อสติปัญญาที่ทำให้เด็กไม่มีสมาธิ พักผ่อนไม่เพียงพอและส่งผลต่อการเรียนในที่สุด แต่ทั้งนี้
งานวิจัยชิ้นนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากนักเรียนที่มีทั้งอาการเสพติดเกมและไม่มีอาการซึ่งไม่อาจชี้ชัดว่าการเสพติดเกมนั้นส่งผลต่อการ
เรียนที่แม่นยำ รวมถึงปัจจัยใดที่ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการเสพติดเกม ดังนั้นเพื่อให้ทราบปัจจัยที่แน่ชัดต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป 
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 ในขณะที่ปัจจัยความเครียดจากครอบครัว การได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสมมีอิทธิพลต่อการเสพติดเกม และมีอิทธิพลต่อ
ผลการเรียนผ่านการเสพติดเกมนั้นไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากความเครียดของครอบครัว การได้รับคำแนะนำอย่าง
เหมาะสมอาจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเด็กในการที่จะเลือกเล่นเกม ซึ่งการเสพติดเกมและผลการเรียนมีปัจจัยหลักมาจากตัวเด็ก
เองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Mushtaq et al, 2012, Ab Razak et al, 2019) ที่กล่าวว่าความเครียดจากครอบครัวและการ
ได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน 
 ผลงานวิจัยบางส่วนไม่เป็นไปตามสมมติฐานน่าจะมาจากการเก็บข้อมูลที่มีสัดส่วนของเด็กที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเสพติดเกม
มากกว่าเด็กนักเรียนที่มีปัญหาดังกล่าว จึงทำให้ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยอิงกับงานวิจัยที่นำมาอ้างถึงเนื่องจาก 
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องนั้นมีการเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีการเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนมากกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนและการเสพติดเกมมีอิทธิพลต่อผลการเรียนโดย
ผลการวิจัยจะเห็นว่าปัจจัยการจัดสรรเวลานั้นส่งอิทธิพลทั้งการเสพติดเกมและผลการเรียนซึ่งปัจจัยข้อนี้เป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวเด็ก
หรือผู้เรียนเองดังนั้นเด็กที่มีพฤติกรรมเสพติดเกมต้องเรียนรู้การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม สร้างกรอบเวลาให้กับตนเองและแบ่ง
เวลาในการเล่นเกมกับทบทวนการเรียนให้เหมาะสม ซึ่งทักษะการบริหารเวลานั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องฝึกฝนให้กับเด็กตั้งแต่แรก
และสะสมจนเด็กสามารถบริหารเวลาได้จนเป็นนิสัยในระดับที่แม้เด็กจะแบ่งเวลาเล่นเกมส่วนหนึ่งผลการเรียนก็ยังคงมีระดับที่  
พึงพอใจ นอกจากการบริหารเวลาแล้วผู้ปกครองจะต้องฝึกให้เด็กรู้จักหน้าที่ เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตัวเอง รวมถึงเป็นแรง
บันดาลใจให้เด็กรู้สึกถึงความสำคัญของการบริหารเวลาและการเรียน การฝึกฝนนิสัยการแบ่งเวลาอาจเริ่มจากการทำตารางเวลา
ให้กับเด็กว่ามีเวลาทบทวนหนังสือก่ีช่ัวโมง และมีเวลาเล่นเกมกี่ช่ัวโมงต่อวัน โดยฝึกติดต่อกันจนเด็กสามารถท่ีจะรู้จักการแบ่งเวลาได้
ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งท่ีผู้ปกครองต้องอบรมเด็กด้วยเหตุผลความเข้าใจ  
 นอกจากน้ี สังคมไทยควรตระหนักถึงทักษะการแบ่งเวลาเป็นสำคัญและมุ่งเน้นถึงปัญหาที่แท้จริงของการเสพติดเกมเพื่อให้
ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจ และสามารถแนะแนวทางให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากเกมเป็นเพียงสื่อท่ีมีทั้งข้อดีและข้อเสยี 
หากเล่นมากเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลการเรียน แต่หากเด็กไม่รู้จักสื่อบันเทิงเลยเด็กก็ยิ่งมีความเครียดและส่งผลต่อ
สุขภาพจิตอีกเช่นกัน ดังนั ้นสังคมไทยควรมุ่งเน้นถึงการสอนทักษะการบริหารเวลามากกว่ามุ่งเ น้นชี้ให้เห็นถึงโทษของเกมจน
ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจผิด หากสังคมไทยยังคงโจมตีต่ออุตสาหกรรมเกมจนท้ายที่สุดอุตสาหกรรมเกมในไทยอาจพลาดโอกาส
เติบโตแม้ว่าสถิติเด็กไทยมีการเล่นเกมสูงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเกมของไทยก้าวหน้าและมี
ช่ือเสียงรวมถึงนำรายได้เข้าสู่ประเทศดั่งอุตสาหกรรมเกมของต่างประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
วิเคราะห์ผลการศึกษาใช้การคำนวนแบบค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบใช้การหาค่าที (T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่า 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงาน มีภาพรวมอยู่ในระดับที่มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานที่เป็น
งานทำประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด รองลงมาคือสถานท่ีทำงานท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย การทำงานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โอกาสในการ
ก้าวหน้าและมั่นคง โอกาสในการพัฒนาความสามารถและทักษะพนักงาน และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ผลการ
เปรียบเทียบภาพรวมและรายด้าน มีคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน จำแนกตามอายุ มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 
 

คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the life quality of GMM Grammy employees compared to their 
personal factors that impact their life quality as an employee. There are 255 employees as a sample group and 
the tool used for this research is questionnaire.  By analyzing from personal factors, the method is to find the 
frequency and percentage. Then analyze the data by calculating mean and standard deviation and using T-Test 
and One Way ANOVA. 
       From that analysis we found out that the overall result which is high and acceptable. When we analyze 
each segment, we found that the highest result is from the section that gives back to society (CSR) The second 
highest is a safe workplace and environment that got Synergy and personal relationship, Personal right and 
democracy in the organization. The balance between work and personal life, progression and stability. Chance 
for learning and improving, fair compensation. Overall results compared to each section show that quality of life 
is different from each section significantly level of .05 and quality of life compared to ages indicate that is not 
different significantly level of .05 
 

Keywords:  Quality of work life 
 

บทนำ  
 ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  ประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจเกือบทุกสาขา ที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันให้ต้องหาแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้
มีความอยู่รอดในภาวะวิกฤตครั้งนี้ จึงเกิดมาตราการปิดเมือง ปิดประเทศ จำกัดการเดินทาง รวมถึงควบคุมการทำกิจกรรมการออก 
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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นอกบ้าน ห้ามการเดินทาง เป็นผลให้เกิดรูปแบบการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 
ด้วยเหตุนี้องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสภาพการณ์ของโลกท่ีเกิดขึ้นได้  
 จากสภาวการณ์และความจำเป็นดังกล่าว การที่จะบริหารองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจตามทฤษฏีแนวคิด
คุณภาพชีวิตการทำงานของ วอลตัน (Walton,1973) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นลักษณะของการทํางานที่ตอบสนอง
ความต้องการและปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม องค์กรที่ทําให้
งานประสบผลสําเร็จ ซึ่งมีเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 8 ด้านคือ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สถานที่ทำงานปลอดภัย โอกาสการ
พัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน โอกาสในการก้าวหน้า การทำงานร่วมกัน สิทธิส่วนบุคคล ความสมดุลระหว่างงาน และ
งานที่ทำเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ คน หรือพนักงานก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการ
บริหารองค์กรที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับการบริหารงานทางธุรกิจ เพื่อนำพาและขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การที่องค์กร
มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพสามารถบ่งบอกถึงการพัฒนาขององค์กรในอนาคต โดยผู้บริหารจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่กระบวนการ
ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างความพึงพอใจที่มีผลมาจากคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของ
พนักงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการสร้างสรรค์และผลิตผลงานบันเทิงทุกรูปแบบมา
เป็นระยะเวลายาวนาน มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรักในองค์กรและ
เชี่ยวชาญในงานที่ทำ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรที่ออกตามสื่อต่างๆ ผ่านผลงานของศิลปิน
ในค่ายที่ดูทันสมัย โดยผลงานที่โดดเด่นต้องอาศัยมันสมองของทรัพยากรบุคคลเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุด ดังนั้น คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานจึงเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่องค์กรควรเสริมสร้างด้วยวิธีการต่างๆ  เพื่อทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับงานไม่เบื่อ
หน่าย อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานต่ำลง ด้วยความเห็นนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
 
กรอบแนวคิด  
 การวิจัยเรื ่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) นั้นประกอบด้วยตัวแปร  
ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน 8 ด้าน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 676 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2564) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง พนักงานจำนวน  255 คน ซึ่งได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน แบบมาตราอัตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ผลการศึกษาใช้การคำนวนแบบ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์การเปรียบเทียบใช้การหาคา่ที (T-Test) ในกรณี
เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม ใช้สถิติการหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธี LSD 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีภาพรวมอยู่ในระดับท่ี
มาก เมื่อพิจารณารายได้ พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีเป็นงานทำประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือสถานท่ีทำงาน
ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยกัน สิทธิส่วนบุคคลและ
ประชาธิปไตย ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โอกาสในการก้าวหน้าและมั่นคง โอกาสในการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะพนักงาน และค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายด้าน พบว่าคุณภาพชีวิตด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ สถานท่ีทำงานท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย โอกาสในการพัฒนาความสามารถ
และทักษะของพนักงาน โอกาสในการก้าวหน้าและความมั่นคง การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิทธิส่วนบุคคล
และประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตด้านงานทำประโยชน์ตอ่สังคม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  
 

ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน จำแนกตามรายด้าน 
 

คุณภาพชีวิตการทำงาน  SD ระดับ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.91 .64 มาก 
2. สถานท่ีทำงานท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย 4.07 .51 มาก 
3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน 3.95 .59 มาก 
4. โอกาสในการก้าวหน้าและความมั่นคง 3.99 .59 มาก 
5. การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.05 .55 มาก 
6. สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร 4.05 .61 มาก 
7. ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 3.99 .64 มาก 
8.งานทำประโยชน์ต่อสังคม 4.08 .55 มาก 
คุณภาพชีวิตการทำงานภาพรวม 4.01 .58 มาก 

  
 จากตาราง 1 พบว่า พนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับที่มากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 เมื่อพิจารณารายได้ พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานที่เป็นงานทำประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 
4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 รองลงมาคือสถานท่ีทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51 การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .55 สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .61 ความ
สมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64 และโอกาสในการก้าวหน้าและมั่นคง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 โอกาสในการพัฒนาความสามารถและทักษะพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.91 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64 
 

ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายด้าน 
 

คุณภาพชีวิตของพนักงาน 
เพศ 

t Sig ชาย หญิง 
 SD  SD 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.91 0.67 3.92 0.62 -0.06 0.26 
สถานท่ีทำงานท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย 4.11 0.54 4.04 0.49 1.09 0.05 
โอกาสในการพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน 4.02 0.64 3.91 0.55 1.40 0.23 
โอกาสในการก้าวหน้าและความมั่นคง 4.04 0.65 3.96 0.55 0.91 0.43 
การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.08 0.63 4.03 0.48 0.63 0.07 
สิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร 4.09 0.67 4.02 0.56 0.90 0.06 
ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 4.10 0.63 3.91 0.64 2.32 0.53 
งานทำประโยชน์ต่อสังคม 4.12 0.62 4.05 0.50 1.01 0.01* 
                     รวม 4.05 0.63 3.98 0.54   

 
 จากตาราง 2 พบว่า  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายด้าน พบว่าคุณภาพ
ชีวิตด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถและทักษะของพนักงาน โอกาสในการก้าวหน้าและความมั่นคง การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิทธิ
ส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตด้านงานทำประโยชน์
ต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมีจำกัด (มหาชน) มีภาพรวมอยู่ในระดับที่
มาก เมื่อพิจารณารายได้ พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานท่ีเป็นงานทำประโยชน์ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือสถานท่ีทำงาน
ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยกัน สิทธิส่วนบุคคลและ
ประชาธิปไตย ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โอกาสในการก้าวหน้าและมั่นคง โอกาสในการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะพนักงาน และค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  1.1 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จำกัด (มหาชน) ด้านค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ พบว่า ระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆที่ได้รับ เช่น โบนัสประจำปี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ
ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและปรมิาณงาน ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจบุนั 
ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นธรรมเมื่อเทียบกับพนักงานของหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน และความยุติธรรมในการ
ประเมินผลงานเพื่อปรับเงินเดือนประจำปี มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  1.2 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้านสถานที่ทำงาน
ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย พบว่า สถานท่ีปฏิบัติงานมีแสงสว่างเพียงพอมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมา คือ 
องค์กรมีการจัดอบรมการส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การอบรมดับเพลิงข้ันต้นและอพยพหนีไฟ สถานท่ีทำงานมีเครื่องใช้สำนักงาน
และวัสดุที่ใช้ในงานที่เพียงพออยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน สถานที่ทำงานมีบรรยากาศโดยรวมที่ส่งผลให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
และหน่วยงานมีการจัดกิจกรรม 5ส. ค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
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  1.3 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน พบว่า ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือ เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พนักงานสามารถขอคำแนะนำปรึกษาจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บัง
บัญชา ได้รับการฝึกฝนในการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หน่วยงานส่งเสริมให้มีการพัฒนาพนัก งาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานสูงขึ้น และพนักงานมีโอกาสในการศึกษาดูงานหรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  1.4 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้านโอกาสในการ
ก้าวหน้าและความมั่นคง พบว่า พนักงานได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือได้การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับ
เลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค พนักงานได้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น และงานที่พนักงาน
รับผิดชอบอยู่เป็นงานท่ีมีโอกาสพัฒนา ความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  1.5 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้านการทำงาน
ร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ
การได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานในการทำงานอย่างดี พนักงานทุกฝ่ายในหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี พนั กงานทุก
ระดับของหน่วยงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน และหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้พบปะ
สังสรรค์และทำงานร่วมกันในโอกาสต่างๆมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  1.6 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้านสิทธิส่วนบุคคล
และประชาธิปไตยในองค์กร พบว่า ผู้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทำงาน
ต่อผู ้บังคับบัญชาโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทำงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ มี พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับผู้ร่วมงานทกุคน 
และการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้โดยยึดถือความสามารถในการทำงานเป็นเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  1.7 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้านความสมดุล
ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว พบว่า การทำงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ พนักงานพอใจกับ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ พนักงานมีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานได้ พนักงานมีช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อน
หย่อนใจหรือทำกิจกรรมที่ต้องการ และมีเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมกับครอบครัวค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
  1.8 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ด้านงานที่ทำเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม พบว่า หน่วยงานให้ความเสมอภาคแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการทุกคน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ 
พนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยัดไฟ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเปน็ท่ี
ยอมรับสำหรับบุคคลภายนอก หน่วยงานมีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน 
การบริจาคโลหิต และหน่วยงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายด้านพบว่าคุณภาพชีวิตด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ สถานท่ีทำงานท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นอันตราย โอกาสในการพัฒนาความสามารถ
และทักษะของพนักงาน โอกาสในการก้าวหน้าและความมั่นคง การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิทธิส่วนบุคคล
และประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตด้านงานทำประโยชน์ตอ่สังคม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  
  2.1 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามอายุ มีผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามการศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรีและปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกับปริญญาโท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีความพึงพอใจคุณภาพชีวิตการทำงานสูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
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  2.3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามสถานภาพ พบว่าสถานภาพโสด แยกกันอยู่ 
และหย่าร้าง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกับสถานภาพสมรส อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่
สถานภาพโสด แยกกันอยู่ และหย่าร้าง มีความพึงพอใจคุณภาพชีวิตการทำงานสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส 
  2.4 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน จำแนกตามรายได้ พบว่า ผู้มีรายได้ 10 ,000 - 20,000 
และ มากกว่า 50,0001 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงานแตกต่างกับผู้มีรายได้ 20,001 - 30,000 30,001 - 40,000 และ
40,001 - 50,000 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ที่มีรายได้10,000 - 20,000 และ มากกว่า 50,0001 มีความพึงพอใจ
คุณภาพชีวิตการทำงานสูงกว่าผู้ที่มีรายได้ 20,001 - 30,000 30,001 - 40,000 และ40,001 - 50,000 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้
 1. องค์กรควรพิจารณาทบทวนเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ให้มีความสอดคล้องกับค่าครองชีพใน
ปัจจุบัน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ พนักงานจะได้ไม่รู้สึกว่า ค่าตอบแทนท่ีตนได้รับนั้นน้อยกว่าหน่วยงานอื่นในลักษณะ
งานเดียวกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในให้พนักงานเห็นถึงความมั่นคงในอาชีพ 
 2. องค์การควรจัดให้มีการอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยการอุดหนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในเง่ือนไขที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไป 
หรืออาจจะเป็นโอกาสเดินทางไปต่างประเทศโดยพิจาณาจากประสบการณ์การทำงานและความสามารถอย่างเป็นธรรม 
 3. องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกฝนในการเตรียมพร้อมท่ีจะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ
งานมีความหลากหลาย เกิดความแปลกใหม่ทางความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กร และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์กร ของพนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  จำนวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD  
 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับความคิดเห็ น เกี่ยวกับบรรยากาศในองค์กร  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในองค์กร อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ด้านความสำคัญของ
บุคคลในองค์กร (   = 4.06) และพนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่มี (1) เพศ (2) ระดับการศึกษา (3) และระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กร ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสำคัญของบุคลากรในองค์กร ด้านการส่ง
ข่าวสารในองค์กร ด้านการจูงใจพนักงานในองค์กร ด้านการตัดสินใจ ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กร และด้านอิทธิพลจาก
เบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
 

คำสำคัญ:  บรรยากาศองค์กร 
  

Abstract 
 The purpose of this research is to study the environment of the workplace and to compare personal 
factors that affect the workplace environment. This research will study with employees of Autoquip Engineering 
Co., Ltd. With 100 sample groups from the company. The instrument that will be used to analyze this study  
is by using questionnaires. After gathering all the results we will use Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, One-Way ANOVA and test the difference in pairs by using the LSD method.   
 From the result we found out that Employees of Autoquip Engineering Co., Ltd. have a high score on 
the workplace environment at     = 3.97. When compared to each segment it shows that employees have a high 
level of satisfaction with the workplace environment. The highest score is in section the important role of each 
person in the organization which is     = 4.06,  and All employees that even vary on 1. Gender 2. Age 3. Education 
level, all have their opinion on the workplace environment in every section. Such as how important each person 
is to the organization and communication in the workplace. How to motivate each employee and the choices 
they can make. On technology and resources of the organization, the chain of power in the organization is not 
different. The result is statistically at .01  
 

Keywords:  Corporate Atmosphese 
 
บทนำ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน ทำให้พนักงานเกิดความวิตกกังวล เกี่ยวกับสถานภาพของการเป็น
พนักงาน และรายได้  สาเหตุมาจากการที่องค์กรได้รับผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ งานน้อยลง แต่อัตราการจ้างงานคงที่  อีกทั่ง
ผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานแต่ละส่วนงานภายในองค์กร ทำให้พนักงานมี  
 

  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๖ 

ความหวาดระแวงไม่มีความสุขกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน หากพนักงานมีความ
พึงพอใจในบรรยากาศองค์กรหรือมีทัศนคติที ่ดีต่อองค์กร จะทำให้เกิดความเต็มใจในการทำงานและแสดงศักยะภาพ ความรู้ 
ความสามารถ ออกมาอย่างเต็มที่ แต่ถ้าหากพนักงานไม่พึงพอใจในบรรยากาศองค์กรหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร จะทำให้เกิด
ความไม่เต็มใจ ไม่ทุ่มเทในการทำงาน ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน บรรยากาศองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย
ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากองค์กรมีบรรยากาศที่ดีจะส่งผลทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มี
ขวัญกำลังใจท่ีดี ทำงานด้วยความเต็มใจ (นเรศรี แสนมนตรี, 2553) 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารควรให้ความสำคัญต่อบรรยากาศขององค์กร เพราะบรรยากาศในองค์กรที่ดีจะช่วยให้นัก
บริหาร หรือแม้แต่พนักงานสามารถวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดผลทำงานที่ดี ขึ้น ตามแนวคิด 
บรรยากาศในองค์กร ของ (Jame & Jones,1974; Taylor & Bowers, 1972, Waters, Roach, & Batlis,1974) โดยรวม 6 ประการ 
ประกอบด้วย  (1) ความสำคัญของบุคลลากรในองค์กร  (2) การส่งข่าวสารในองค์กร  (3) การจูงใจพนักงานในองค์กร  (4) การ
ตัดสินใจ  (5) เทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กร  (6) อิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กร  ซึ่งบรรยากาศองค์กรเป็น
สภาพแวดล้อม และเป็นความรู้สึกของการปฏิบัติงานท่ีมองเห็นได้ขององค์กร จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดพฤติกรรม และทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงาน  
 ดังนั้น ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องบรรยากาศองค์กร ของพนักงาน บริษัทออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง เพื่อทำให้ทราบถึง
บรรยากาศภายในองค์กร  และเพื่อนำมาเสริมสร้างและพัฒนา การปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กรของพนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบบรรยากาศองค์กร ของพนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวคิด  
  การวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์กรของพนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นั้นประกอบด้วยตัวแปรด้าน
บรรยาศองค์กร จำนวน 6 ด้าน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด 
จำนวน 100 คน ใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ 
(2559) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และกำหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 1% จำนวน 100 คนเครื่องมือ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การศึกษาบรรยากาศองค์กรของพนักงาน บริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบโดยใช้ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๗ 

ผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงานบริษัทออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับบรรยากาศในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บรรยากาศในองค์กร อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุดคือ ด้านความสำคัญของบุคคลในองค์กร 
(x̅ = 4.06) 
 2. พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่มี (1) เพศ (2) ระดับการศึกษา (3) และระดับการศึกษา แตกต่างกัน  
มีระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กร ทุกด้านได้แก่ ด้านความสำคัญของบุคลากรในองค์กร  ด้านการส่งข่าวสารในองค์กร ด้าน
การจูงใจพนักงานในองค์กร ด้านการตัดสินใจ ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กร และด้านอิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนของ
สมาชิกในองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
 

ตารางที1่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรของพนักงานบริษัท ออโตควิพ  
  เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด เป็นรายด้าน 
 

บรรยากาศองค์กร  SD ระดับ 

1. ด้านความสำคัญของบุคคลในองค์กร 4.06 0.65 มาก 
2. ด้านการส่งข่าวสารในองค์กร 4.04 0.72 มาก 
3. ด้านการจูงใจพนักงานในองค์กร 4.04 0.72 มาก 
4. ด้านการตัดสินใจ 3.80 0.76 มาก 
5. ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กร 3.83 0.81 มาก 
6. ด้านอิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กร 3.80 0.73 มาก 

รวม 3.97 0.95 มาก 
 
  จากตาราง 1 พบว่า พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสำคัญของบุคคลในองค์กร  (x̅ = 4.06) ด้านการ 
ส่งข่าวสารในองค์กร (x̅ = 4.04) ด้านการจูงใจพนักงานในองค์กร (x̅ = 4.04) ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กร (x̅ = 3.83)  
ด้านการตัดสินใจ (x̅ = 3.80) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ ด้านอิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กร (x̅ = 3.80) 
 
ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาบรรยากาศองค์กร จำแนกตามเพศ เป็นรายด้าน 
 

บรรยากาศองค์กร 
เพศ 

t Sig ชาย หญิง 

 SD  SD 
1. ด้านความสำคัญของบุคคลในองค์กร 4.17 0.57 3.62 0.80 3.569 0.001 
2. ด้านการส่งข่าวสารในองค์กร 4.06 0.71 3.97 0.78 0.512 0.610 
3. ด้านการจูงใจพนักงานในองค์กร 4.06 0.71 3.97 0.77 0.512 0.610 
4. ด้านการตัดสินใจ 3.80 0.74 3.75 0.85 0.261 0.794 
5. ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กร 3.88 0.78 3.65 0.94 1.117 0.267 
6. ด้านอิทธิพลจากเบื้องล่างสูเ่บื้องบนของสมาชิกในองค์กร 3.81 0.69 3.72 0.37 0.531 0.597 

รวม 4.01 0.50 3.78 0.66 1.704 0.092 
 

 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๘ 

 จากตาราง 2 พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่มีเพศต่างกัน มีบรรยากาศในองค์กรในภาพรวม และ
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสำคัญของบุคลากรในองค์กร ด้านการส่งข่าวสารในองค์กร ด้านการจูงใจพนักงานในองค์กร  
ด้านการตัดสินใจด้านเทคโนโลยีและทรพัยากรในองค์กร และด้านอิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กร ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเรื่องบรรยากาศองค์กร ของพนักงาน บริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผล  
ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยบรรยากาศองค์กร ของพนักงาน บริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดพบว่า  มีระดับบรรยากาศในองค์กร 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความสำคัญของบุคคลในองค์กร ด้านการส่ง
ข่าวสารในองค์กร ด้านการจูงใจพนักงานในองค์กร ด้านการตัดสินใจ ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กร ด้านอิทธิพลจาก  
เบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กรมีประเด็นท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1.1 ด้านความสำคัญของบุคคลในองค์กร พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์กรด้านความสำคัญของบุคคลในองค์กรอยู่ในระดบัมากที่สุด1ข้อ ได้แก่ ท่านมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
และผู้บริหาร  และมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 4 ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การปฏิบัติงานของท่าน
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์กร อีกทั่งท่านได้รับความไว้วางใจจากบุคคลอื่นภายในองค์กร และท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่
สำคัญโดยปราศจากการควบคุม ทั่งนี้เนื่องจากพนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ส่วนใหญ่ได้รับวางใจจากเพื่อนร่วมงาน
และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหาร จึงทำให้ผลการปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ กิ่งพร ทองใบ   
(2553: 10-11) ได้อธิบายไว้ว่า บรรยากาศในการทำงาน เช่น นโยบายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
ยุติธรรม การบังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ สภาพการทำงานท่ีดีและปลอดภัย การยืดหยุ่นเวลางาน การมีส่วนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น นอกจากน้ี ภิญโญ เสือพิทักษ์ (2541:6) ได้อธิบาย ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสรมิ 
สนับสนุน การเอาใจใส่ ความไว้วางใจความเป็นกันเองตลอดจนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มุฑิตา 
คงกระพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรผ่าน
ความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน โดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก 
  1.2  ด้านการส่งข่าวสารในองค์กร พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บรรยากาศองค์กรด้านการส่งข่าวสารในองค์กรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านได้รับจากองค์กรนั้น ตรงตามความต้องการและมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั่งข้อมูล
ข่าวสารที่ท่านได้รับจากในองค์กรถูกต้องครบถ้วน และข่าวสารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานต่างๆภายใน
หน่วยงานมีความเป็นจริงและเชื่อถือได้ ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆในแต่ละวันนั้น มักต้องมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นเสมอ เพื่อที่จะส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสาร หรือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การสื่อสาร เป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พนักงานจึงต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ประจักษ์ กึกก้อง (2552) ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการสื่อสารในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร  ผลการวิจัยพบว่า 
ความต้องการการสื่อสารภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือด้านภาพรมขององค์กรโดยทั่วไป 
  1.3  ด้านการจูงใจพนักงานในองค์กรพบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรด้านการจูงใจพนักงานในองค์กรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ ท่านคิดว่าองค์กรที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นท่านอย่างอิสระ อีกทั่งท่านพึง
พอใจกับสวัสดิการที่บริษัทฯจัดให้มากน้อยเพียงใด และท่านพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่บริษัทฯจัดให้มากน้อยเพียงใด  สิ่งหนึ่งที่เป็น
ความท้าทายอย่างมากก็คือการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน เพราะหากปล่อยให้พนักงานไม่มีความสุข ไม่รู้สึกสนุกกับ
การทำงาน จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงานท่ีทำ ทำให้ผลการทำงานตกต่ำ พนักงานมีอัตราการเปลี่ยนหรือเปลี่ยนงานสูงขึ้น บริษัทฯ
จึงต้องมี สวัสดิการ และค่าตอบแทนต่างๆเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน รวมถึงพยายามหาวิธีการลด 
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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๙ 

 
อัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานไปพร้อมๆกัน เพื่อที ่คุณจะสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัยของ ชัชพร มานะกิจ (2561) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานธุรกิจค้าปลีก สินค้า
อุปโภคและบริโภคในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อัตราเงินเดือน มีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
องค์การของ พนักงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคในรูปแบบซเูปอร์มาร์เก็ต ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัย
ค้ำจุน มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคและบริโภคใน  รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  1.4 ด้านการตัดสินใจ พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ
องค์กรด้านการตัดสินใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริษัทฯเปิดโอกาส
ให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน อีกทั่งท่านมีการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการตัดสินใจ และ
ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัทฯ เนื่องจาก การตัดสินใจเกี่ยวข้องตั้งแต่คนเดียว กลุ่ม
และทั้งองค์กร ซึ่งพฤติกรรมคนแต่ละคนก็แตกต่างกันผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความเข้าใจและมีจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่ม  และ
องค์กรที่ดีพอจึงจะทำให้การตัดสินใจประสบผลสำเร็จได้ และการใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กำลังพิจารณา โดยการใช้ความรู้พื้นฐาน
และข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับ นำมาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางนำไปสู่การตัดสินใจสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สถาพรไกยชาติ (2546)  ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.5 ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรในองค์กรพบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรด้านการตัดสินใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ท่านรู้สึกพอใจต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการสื่อสาร หรือมีการแก้ไข ระดมความคิดในการทำงาน อีกทั่งท่านได้มีการชักชวน
บุคคลากรในองค์กรให้หันมาใช้ โซเซียล เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และท่านรู้สึกพอใจอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
ภายในองค์กรของท่าน นอกจากน้ีเทคโนโลยีเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต เทคโนโลยีที่ใช้
กันในปัจจุบันจึง ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล  
การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ใน
การใช้งานข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานมากเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริรวี 
ราศร (2559)ศึกษาเรื ่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  กรณีศึกษา : องค์การสวนสัตว์ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการ พบว่า ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ ได้แก่ ระบบการ
ประชุมทางไกล VDO Conference ที่มีและใช้อยู่ ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในการทำงาน มีความง่ายต่อการเข้าถึง 
และระบบโปรแกรม สำเร็จรูปพ้ืนฐาน เช่น Window / Excel เป็นระบบที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ เนื่องจากเป็นระบบ
ที่ใช้ในการท างานอยู่เป็นประจำ 
  1.6  ด้านอิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กร พบว่า พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรด้านอิทธิพลจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนของสมาชิกในองค์กร อยู่ในระดับมากจำนวน  
5 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับงาน ท่านสามารถแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้
ตลอด อีกท่ังผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังข้อเสนอแนะของท่านมากน้อยเพียงใด และท่านมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ 
และร่วมแก้ไขปัญหากับผู้บังคับบัญชาของท่าน เนื่องจาก การสื่อสารลักษณะนี้มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะพนักงาน
จะมีโอกาสให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้ผู้บริหารรู้ว่าเมื่อไหร่ที่พนักงานพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสาร และ
ยอมรับสิ่งที่ฝ่ายบริหารได้บอกกล่าว ทำให้เกิดความชื่นชมและความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยการให้พนักงานมีโอกาสถาม และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ระวิทย์ บุญสินสุข (2543) 
ได้ศึกษาเรื่อง กรศึกษาการสื่อสารเพื่อการดำเนินงานภายในของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนะว่า  
ทิศทางการสื่อสารในองค์กรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือ การสื่อสารสองทาง คือ การเปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนะต่างๆ อย่างเปิดเผยเสรี ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารจาก  
ล่างขึ้นบน 
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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๐ 

ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงานออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุง ดังนี ้
 1. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานการทำงาน ของพนักงานเอกชน 
 2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานเอกชน เช่น บทบาทหน้าที่คว าม
รับผิดชอบ เป็นต้น 
 3. ขอบเขตการวิจัยครั้ง ศึกษาเฉพาะ พนักงานบริษัท ออโตควิพ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด จึงควรมีการศึกษา กลยุทธ์ทางการ
สื่อสาร หรือประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสารของ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยระหว่างกัน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยคือบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
แบ่งเป็น2ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 6ข้อ และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทำงาน จำนวน 40 ข้อ โดยใช้
การวิเคราะห์ Independent t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (   = 3.47) เมื ่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน (    = 3.62) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (   = 
3.57) ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน (   = 3.54) ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (    = 3.53) ด้าน
รับผิดชอบต่อสังคม (   = 3.51) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร (   = 3.48) อยู่ในระดับมากตามลำดับ และด้านโอกาสการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล (   = 3.30) และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (   = 3.19) ระดับปานกลางกลางตามลำดับ  
โดยบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 

คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยส่วนบุคคล บริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
  

Abstract 
 The objectives of this research were (1) to study the quality of work life and (2) to compare personal 
factors affecting the quality of work life of the personal of labour  service in PATUMTHANI classified by personnel 
factors. The populations used in the research is personnel 
of labour  service in PHATUMTHANI 80 people. The instruments used for data collection was a questionnaire 
have 2 sections that are personal factors questionnaire have 6 questions and quality of working life questionnaire 
have 40 questions. The data analysis methods are Independent sample t-test and One-way ANOVA. 
 The results showed that the personnel had a high level of opinion about the quality of work life  
(    = 3.47). The quality of work life was at high and medium level that were social relationships and collaboration 
(   = 3.62), work-life balance (   = 3.57), security and progress in work (   = 3.54), safe and hygienic working 
conditions (    = 3.53), social responsibility (    = 3.51), democracy in the organization (   = 3.48), opportunities for 
personnel competency development (   = 3.30), and fair and adequate compensation (   = 3.19), by order and 
personnel factors had not different quality of work life but personnel of different education level had quality of 
work life are significantly level of .05 
 

Keywords:  Quality of work life , Personal factors , The Labour Service in Phatumthani Province 
 
บทนำ   
 ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และ
สลับซับซ้อน ทำให้องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องตั้งเป้าหมายที่อาศัยปัจจัยหลายปัจจัย ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่
มีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีส่วนช่วยพาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 
  
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการบริหารและการสร้างคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร  
การที่องค์กรจะได้บุคลากรที่ดีมีคุณภาพจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาจำนวนมาก ตั้งแต่ขั้นตอนสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง 
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิด ความชำนาญและเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ทำให้
องค์กรสามารถเจริญก้าวหน้าได้ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องสรรหาคนดีมีฝีมือมาอยู่กับองค์กรให้นานท่ีสุด และต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอุทิศกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กรจะพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้
กระแสของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบุคลากรจะตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กร
ต่อไปหรือจะลาออกไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น ย่อมขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่องค์กรให้มีความเหมาะสมอีกทั้งยังต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการและความปรารถนาของบุคลากร ทั้งการดำรงชีวิตส่วนตัวและสังคม โดย Walton (1973) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต
ในการทำงานไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมและสังคม ที่ส่งผลให้การทำงานประสบผลสำเร็จ และผลผลิต 
ที่ได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของบุคคลในองค์กรได้  และมีตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้   
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์กร  
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเมื่อองค์กรสามารถสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดี
ให้แก่บุคลากรก็จะทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาด
งานหรือการลาออกจากงานขององค์กรได้ 
 บริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งนี้เปิดดำเนินกิจการมา 14 ปี โดยครั้งแรกทำกิจการเกี่ยวกับการรับซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งบริษัทของคนไทยและบริษัทข้ามชาติของอเมริกา บริษัทของประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องจักรที่ใชผ้ลิต
ชิ้นงานเป็นของนายจ้างเจ้าของกิจการ แต่กิจการรับผลิตงานรายชิ้นประสบปัญหาเรื่องพนักงานทำงานได้ไม่นานก็ลาออก จำนวน
พนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการผลิตทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานทำงานล่วงเวลาเพื่อให้การผลิตชิ้นงานได้ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานใหม่และค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานเพื่อให้ทำงานได้คุณภาพและปลอดภัย 
เจ้าของบริษัทจึงเห็นความสำคัญและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานีเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดีขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี โดย
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกท่ีทำงาน รายได้ และประสบการณ์ทำงาน 
 
กรอบแนวคิด  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยให้ความสำคัญในการศึกษาสรุปว่าหลังจากทบทวนแล้วผู้วิจัยจะ
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานจากแนวคิดของ Walton(1973) สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 105 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 
80 คน ซึ่งได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ ที่ระดับความเชื่อมั่น95 % เครื่องมือเป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 
6ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน จำนวน 40ข้อ โดยเป็นแบบมาตราอัตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมคี่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์หาค่ารอ้ย
ละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร จำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ทำงาน รายได้ และประสบการณ์ทำงานโดยการเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้ค่าสถิติ t test 
และเปรียบเทียบที่มีตัวแปรต่างกัน 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้สถิติ แบบ One-way ANOVA และเปรียบเทียบเป็นรายคู่เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้วิธี ของ LSD 
 
ผลการวิจัย      
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.5 มีอายุ36 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35 ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มากที่สุด 
ร้อยละ47.5 ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกตัดเศษยางมากที่สุด ร้อยละ 22.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 
70 และมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 1ปีมากที่สุด ร้อยละ 55 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร บริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ด้านความ
สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
ด้านรับผิดชอบต่อสังคม และด้านประชาธิปไตยในองค์กร และมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล และ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ แสดงผลดัง 
ตารางที่ 1 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัท  
 รับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี เป็นรายด้าน 
 

                คุณภาพชีวิตในการทำงาน  SD ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.19 0.89 ปานกลาง 
2. ด้านสภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 3.53 1.07 มาก 
3. ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.30 0.99 ปานกลาง 
4. ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน 3.54 1.00 มาก 
5. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน 3.62 1.02 มาก 
6. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 3.48 0.98 มาก 
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 3.57 1.05 มาก 
8. ด้านรับผิดชอบต่อสังคม 3.51 1.01 มาก 
                            รวม 3.47 0.93 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงาน
รายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน อยู่ในระดับมากและระดับปานกลางเป็น 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๔ 

ลำดับ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน(x̅= 3.62) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (x̅= 3.57) 
ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน (x̅= 3.54) ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (x̅= 3.53) ด้านรับผิดชอบต่อ
สังคม (x̅=3.51) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร (x̅= 3.48) ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล (x̅= 3.30) และด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (x̅= 3.19) ตามลำดับ 
 3. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร บริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ทำงาน รายได้ และประสบการณ์ทำงาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ แผนกที่ทำงาน 
รายได้ และประสบการณ์ทำงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนจำแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านรับผิดชอบต่อสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 แสดงผลดังตารางที่ 2 ดังนี ้
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี  
 จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายด้าน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ     
      ระหว่างกลุ่ม 4.130 2 2.065 2.709 
      ภายในกลุ่ม 58.698 77 .762  
รวม 62.828 79   
ด้านสภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ     
      ระหว่างกลุ่ม 9.632 2 4.816 4.633* 
      ภายในกลุ่ม 80.044 77 1.040  
รวม 89.676 79   
ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล     
      ระหว่างกลุ่ม 2.552 2 1.276 1.313 
      ภายในกลุ่ม 74.808 77 .972  
รวม 77.360 79   
ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน     
      ระหว่างกลุ่ม 5.115 2 2.558 2.659 
      ภายในกลุ่ม 74.067 77 .962  

รวม 79.182 79   
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน     
      ระหว่างกลุ่ม 6.611 2 3.306 3.341* 
      ภายในกลุ่ม 76.188 77 .989  
รวม 82.800 79   
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร     
      ระหว่างกลุ่ม 3.326 2 1.663 1.759 
      ภายในกลุ่ม 72.793 77 .945  
รวม 76.120 79   
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว     
      ระหว่างกลุ่ม 7.183 2 3.592 3.471* 
      ภายในกลุ่ม 79.676 77 1.035  
รวม 86.860 79   



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๕ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ด้านรับผิดชอบต่อสังคม     
      ระหว่างกลุ่ม 8.410 2 4.205 4.483* 
      ภายในกลุ่ม 72.222 77 .938  
รวม 80.632 79   
โดยภาพรวม     
     ระหว่างกลุ่ม  5.119 2 2.560 3.129* 
     ภายในกลุ่ม 62.987 77 .818  
รวม 68.106 79   

* p < .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทำงานรายด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน และด้านประชาธิปไตยในองค์กร ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านรับผิดชอบต่อสังคม
และในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและระดับ
ปานกลางโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่าง
งานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ด้านสภาพการทำงานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล และด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ตามลำดับ 
ทั้งนี้ เนื่องจาก องค์กรมีมาตราการที่ชัดเจนในการเสริมขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรอยู่ตลอดเวลา และเข้าใจถึงความต้องการขั้น
พื้นฐานของบุคลากรโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ณิศาภัทร ม่วงคํา, 
2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านปัจจัยองค์กรของ
เจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครกู้ภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. บุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานรายด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในงาน และด้านประชาธิปไตยในองค์กร ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านรับผิดชอบต่อสังคมและในภาพรวมมี
คุณภาพชีวิตในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจาก ที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามักจะไดร้ับ
การยอมรับจากองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานมากกว่า อีกทั้งยังมีสิทธิ์ได้เลือกปฏิบัติ งานที่ได้รับมอบหมายและได้ค่าตอบแทนเพียงพอ
ส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตในการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุท ศรีพงษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชน ในจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า พนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลา
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวมแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้  
 1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
บางส่วนเห็นว่าค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการปรับเงินเดือนของบริษัทยังไม่เหมาะสม แต่มีค่าตอบแทนจากการทำล่วงเวลาทำให้
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๕๖ 

พนักงานมีรายได้เพิ่ม มีข้อเสนอแนะว่าองค์กรอาจจะเพิ่มค่าแรงเพื่อจูงใจให้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงโดยวัดจากจำนวนชิ้นงานท่ี
ผลิตได้มากกว่ามาตรฐาน ซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้องค์กรมีผลประกอบการดีขึ้น 
 2. ด้านสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี ส่วนมากเห็นว่าสภาพความปลอดภัยในการทำงานมีระบบที่ดี ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมาก มีระบบการ
ฝึกอบรมดานความปลอดภัยที่ดีมาก บริเวณพื้นที่ทำงานมีพัดลมและแสงสว่างเพียงพอกับการทำงาน ห้องอาหารมีการติดแอร์ จาน, 
ชาม,ช้อน มีความสะอาด อาหารราคาไม่แพงและสะอาดถูกสุขลักษณะ มีพนักงานบางส่วนอยากให้เพิ่มพ้ืนท่ีพักผ่อนเวลาพัก 
 3. ด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าบริษัทมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี ่ยวกับวิธีการทำงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความสามารถได้เต็มที่ แต่ตัวพนักงานจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งเดิมไม่มีระบบการโยกย้ายทำให้การทำงานซ้ำซากจำเจ 
และไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้งานใหม่ๆ บริษัทน่าจะมีการโยกย้ายตำแหน่งงานเพื่อบุคลากรจะได้มีโอกาสเรียนรู้งานใหม่ 
 4. ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายช้ินแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ส่วนมากให้
ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการฝึกอบรมที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพการงานดีบางครั้งที่มีความต้องการงานน้อยบริษัทก็ยัง คงเก็บ
พนักงานเอาไว้โดยจ่ายค่าแรงตามปกติ ไม่มีการเอาพนักงานออก และตัวพนักงานก็มีความพร้อมในการอบรมเพื่อเพิ่มความก้าวหน้า
ในการทำงานแต่เนื่องจากลักษณะงานและโครงสร้างของบริษัททำให้พนักงานมีโอกาสน้อยท่ีจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง บริษัทน่าจะ
มีการปรับโครงสร้างพนักงานเป็นระดับขั้นโดยการแบ่งตามลักษณะงานเช่นงานฝีมือหรืองานไร้ฝีมือ หรือมีการพิจารณาปรับขั้น
ตำแหน่งพนักงานท่ีทำงานประสิทธิภาพสูงติดต่อกันหลายปี 
 5. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี ส่วนมากให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรมีความเป็นมิตรและการช่วยเหลือร่วมมือในการทำงานอยู่ใน
ระดับที่ดี เพราะบริษัทมีกิจกรรมและงานเลี้ยงที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่การทำงานบางครั้งรู ้สึกตึง
เครียดที่ต้องเร่งรีบเพื่อผลิตงานให้ทันกับความต้องการของลูกค้า   
 6. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ส่วนมากเห็นว่า
บริษัทและพนักงานในบริษัทให้ความเคารพสิทธิของกันและกันและบริษัทให้ความสำคัญกับส่วนรวมมากกว่าพวกพ้องซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้ความเป็นประชาธิปไตยในบริษัทอยู่ในระดับที่ดี แต่พนักงานบางส่วนมีความเห็นว่าบริษัทไม่ให้ความเป็นธรรมในเรื่อง
ค่าตอบแทนและกฎระเบียบ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้พนักงานบางส่วนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนอาจเป็นเพราะไม่มีการสื่อสารที่ดีระหว่าง
ฝ่ายจัดการและพนักงาน บริษัทอาจจะต้องเพิ่มระบบการสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน 
 7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
ส่วนมากให้ความเห็นว่าตัวพนักงานสามารถบริหารเวลาในการทำงานและเวลาส่วนตัวได้เป็นอย่างดี เพราะบุคลากรส่วนมากจะมีที่
พักอาศัยอยู่ใกล้กับที่ทำงานทำให้ไม่เสียเวลากับการเดินทางและที่พักอาศัยก็อยู่ในย่านที่มีความเจริญการคมนาคมสะดวกสบาย  มี
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นข้อดีที่องค์กรเลือกรับพนักงานท่ีมีที่พักอยู่ใกล้กับท่ีทำงาน 
 8. ด้านรับผิดชอบต่อสังคม บุคลากรของบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ส่วนมากให้ความเห็นว่า
องค์กรมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนในบริเวณที่ตั้งของบริษัทเป็นอย่างมาก ชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งบริษัทให้
การยอมรับบริษัทเป็นอย่างดี ตัวพนักงานเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับบริษัทนี้ แสดงให้เห็นว่าการรับผิดชอบและช่วยเหลือ
สังคมของบริษัทเป็นสิ่งท่ีดีที่บริษัทได้ทำเพราะสิ่งดีๆทั้งหลายจากสังคมจะตอบแทนกลับสู่บริษัทและพนักงานของบริษัท 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การทำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเรื่อง 
 1. ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัทรับจ้างผลิตงานรายชิ้นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 
เพิ่มเติมเพื่อนำผลไปปรับปรุงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ควรมีการปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันหรือลักษณะธุรกิจที่คล้ายกัน ว่ามีคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรของสอดคล้องหรือแตกต่างกันกับองค์กรของเราอย่างไร เพื่อนำผลมาเสนอผู้บริหารในการหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๗ 

เอกสารอ้างอิง  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ชมพูนุท ศรีพงษ์. (2554). คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลา. รายงานการวิจัย , มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา. 
ณิศาภัทร ม่วงคำ. (2559). คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
จัดการองค์การ, มหาวิทยาลัยเกริก. 

ศิริชัย กาญจนวสี และคณะ. (2559). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่7). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Walton, R. E. (1973). Quality of Working Life : What is it? Sloan Management Review, 15(1), pp.11-22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๘ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด 
The employees’ work efficiency of Urmatt Limited 

 
นัยนา อัตรภูมิ (Naiyana Attapoom)1 

ดร.เจษณี บุตรดำ (Dr.Chetsanee Butdam)2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อูรมัต 
จำกัด และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด โดยจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ประชากรจำนวนทั้งหมด 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบโดย
ใช้ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสถิติ (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 พนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ 
ได้แก่ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน 
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านความมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านความสำเร็จในการปฏิบัตงิาน แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน และด้าน
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพนักงานท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คำสำคัญ:  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, พนักงานบริษัท  
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the level of opinions towards the employees’ work 
efficiency of Urmatt Limited. and 2) to compare the level of opinions towards the employees’ work efficiency of 
Urmatt Limited. By studying the different personal factors which are; genders, ages, status, education levels, 
working experience, average monthly income. The research populations were 86 employees of the company and 
using a specific sampling method as the method for determining. The research instruments of this study are the 
questionnaire of opinions towards the employees’ work efficiency of Urmatt Limited. with the 5-rating scale that 
is approved by professional, and the reliability levels is .90. The data was analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and one-way ANOVA with LSD method.  
 The hypothesis testing results found that  
 The overall opinions towards of the employees’ work efficiency of Urmatt Limited. from overall and all 
aspects were at high level. the comparison result of the employees’ work efficiency of Urmatt Limited. with  
 

  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2 ปร.ด (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), อาจารย์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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different personal factors which are; genders, ages, status, education levels, working experience and average 
monthly income for both overall and all aspects; inclusive of job description, fast working, accurate working, 
ability of working, human relations and achievement of work are not different at the significant level of .05. The 
employees with different genders had different opinions towards the employees’ work efficiency for the aspects 
of job description and fast working at the significant level of .05. The employees with different education levels 
had different opinions towards the employees’ work efficiency for the aspects of fast working and accurate 
working at the significant level of .05. The employees with different average monthly income had different 
opinions towards the employees’ work efficiency for the aspects of job description, accurate working, ability of 
working and achievement of work at the significant level of .05. 
 

Keywords:  Work efficiency, Employees of the company 
 
บทนำ  
 ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมือง โรคระบาด ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง รวมถึงประเทศไทยทำให้
เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะหดตัว ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์กรจึงเป็นกระบวนการสำคัญกระบวนการหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ทัศนคติ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้น มีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวกำหนดทั้งความสำเร็จและ
ความล้มเหลวขององค์การไม่ทางตรงก็ทางอ้อม โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาศัยกิจกรรม ซึ่งได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ 
การพัฒนาและการเรียนรู้ เป็นต้น (อรนิตย์ ธรเสนา 2560, หน้า 50)  
 ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตามนโยบายหรือ
กลยุทธ์องค์กร เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในให้มีค ุณภาพ Peterson and Plowman (1953) กล่าวถึง 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจว่าในความหมายอย่างแคบ หมายถึงการลดต้นทุนในการผลิต และใน ความหมายอย่าง
กว้างขวางหมายรวมถึงคุณภาพ (quality) ของการมีประสิทธิภาพ (effectiveness) และความสามารถ (competence and 
capability) ในการผลิตการดำเนินงานด้านธุรกิจที่จะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เมื่อสามารถผลิตสินค้าหรือการบริการในปริมาณ
คุณภาพที่ต้องการในท่ีเหมาะสม และต้นทุนท่ีสุดเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ และข้อผูกพันด้านการเงินท่ีมีอยู่ ดังนั้นแนวความคิดของคำ
ว่าประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้จะมีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) เวลา 
(time) และวิธีการ (method) ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน ตามงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง การสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น แรงจูงใจทำให้บุคลากรมีขวัญ
และกำลังใจ เพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำงานได้อย่างมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ทำให้งานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองและยังได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
ในทุก ๆ ด้านตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ นำไปสู่ทัศนคติในทางบวก ช่วยเพิ่มพลังในการทำงาน และช่วยเสริมสร้างคุณค่าของ
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ (จรรจิรา เกตุรุ่ง, 2559) และ Herzberg (1975, PP.113-115) กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดี
และไม่ดีของบุคคลที่มีต่องานท่ีทำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (motivator factors) และปัจจัยค้ำจุน
หรือปัจจัยอนามัย (hygiene factors) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ทัศนคติในทางบวกเพราะทำให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่องของงานโดยตรง นั่นคือความต้องการจะได้รับความสำเร็จตามความนึกคิดของตนเอง คือ 
เป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ ส่วนปัจจัยค้ำจุนเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นภา วะ
แวดล้อมหรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจจะนำไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ องค์กรจึงมุ่งเน้นและเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของบุคลากรในองค์กรให้ทำงานอย่างมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน ลดความ
ผิดพลาดในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้า  
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรและองค์กรได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 พนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเก็บจากกลุ่มตัวออย่างจาก พนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ประชากรจำนวน
ทั้งหมด 86 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราอัตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบโดยใช้ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสถิติ (One-way analysis of Variances) ANOVA  
เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของ LSD  
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.80 มีอายุระหว่าง 25 - 35 ปี มากที่สุด ร้อยละ 43.00  
มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.00 ระดับการศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับต่ำกว่าหรือเทียบเท่าปวส. ร้อยละ 54.70   
อายุงานส่วนมาก ต่ำกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.50  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนมาก 10,001- 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.30 
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด พบว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต  
 จำกัด 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด  สรุปดัง 
ตารางที่ 2-4 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ที่มีเพศ  
 แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ที่มี ระดับ
 การศึกษาแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิภาพการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
 เดือนแตกต่างกัน 
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การอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัด มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา  ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกวางแผนผลิต บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด
กำแพงเพชรในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อนุชา กาญจนกุลไพศาล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงงานผลิตยา
องค์การเภสัชกรรม พบว่า ความคิดเห็นของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงงานผลิตยาองค์การเภสัชกรรม อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยกระบวนการทัศน์ทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ พบว่า ประสิทธิภาพการ
ทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี นกศิริ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของพนักงาน บริษัท ธรรม
รักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูรมัต จำกัดที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะ
งานและด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติยา  ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตโดยรวมแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของรชตา อินอ่อน (2556) ได้
ศึกษาเรื่อง ศึกษาการประชุมก่อนหรือหลังการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน: กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานด้านความถูกต้องในการทำงานที่การศึกษาต่ำ
กว่าปริญญาตรีน้อยกว่าประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานด้านความถูกต้องในการทำงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท
การศึกษาที่สูงขึ้น ยิ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการศึกษาทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติที่กว้างขวาง สามารถ
มองภาพโดยรวมได้กว้างและคาดคะเนผลลัพธ์ได้ดีมากขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน รายด้านได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนภาพรวมและรายด้าน 
ด้านลักษณะงาน ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน แตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐนรี กาญจนพิบูลย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พบว่า รายได้โดยรวมต่อเดือนโดยเฉลี่ยและราย
ด้าน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี้ต้องการเสนอแนวทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์กรได้อย่างเหมาะสม ดังน้ี 
 1) ผลการการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้บริหารทราบว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร เพื่อนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล  
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วยหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะ
ยาว เช่น การจัดอบรมพิเศษ คอร์สเสริมทักษะ หรือให้ทุนการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ และรักษาระดับของประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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 3) ประเมินผลการทำงานเพื่อวัดศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประเมินผลการทำงานจะทำให้ทุก
คนในองค์กรทราบถึงศักยภาพของตัวเองและรู้ถึงประสิทธิภาพขององค์กรด้วยเช่นกัน หากไม่มีการประเมินผลการทำงานเราอาจไม่รู้
ว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาจุดเด่น เมื่อเห็นผลแล้วก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นการ
พัฒนาศักยภาพให้สูงยิ่งข้ึนต่อไป การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสร้างความตื่นตัว ดึงศักยภาพด้านความสามารถส่วนบุคคลออกมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานยังเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานหากได้รับรางวัลตอบแทนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น โบนัสหรือเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เกิดความพึงพอใจใน
การทำงานส่งผลให้งานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 4) ควรสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น 
กิจกรรม Team building  กิจกรรม CSR  กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความพึงพอใจในการทำงานด้านความสัมพันธ์ สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา หรือการแบ่งปันประสบการณ์ 
ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อทราบแรงจูงใจที่แท้จริงว่ามีปัจจัยด้าน
ไหนท่ีส่งผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างคลอบคลุม และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  
 2. การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อครอบคลุมงานวิจัยมากข้ึน อาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ความรักความผูกพันในองค์กร เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที ่ว่าหากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรระดับมากประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานก็จะเพิ่มมากข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา (1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และ(2) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยจำแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  และระยะเวลาในการทำงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มลูกจ้างประจำ วิทยาเขตบางเขน จำนวนทั้งหมด 123 คน ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าร ้อยละ (percentage) ค่าเฉล ี ่ย (mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบค่าที (t-test) 
เปรียบเทียบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
method)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความผูกพันต่อองค์การ ในภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบรรทัดฐาน ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า พนักงานสาย
สนับสนุนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม และด้านบรรทัดฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า พนักงานสายสนับสนุนที่มีสถานภาพสมรสมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานสายสนับสนุนที่มี
สถานภาพโสด อาจเนื่องจากพนักงานสายสนับสนุนท่ีมีสถานภาพสมรสต้องการความมั่นคงในอาชีพเพื่อเป็นเสาหลักในการประกอบ
หาเลี้ยงชีพเพื่อบุคคลในครอบครัว ส่วนพนักงานสายสนับสนุนที่มีสถานภาพโสดรักความเป็นอิสระ ไม่ชอบการผูกมัด และพร้อมจะ
ลาออกจากองค์การเมื่อเห็นว่าอาชีพน้ันมีผลตอบแทนท่ีดีกว่าองค์การที่ตนทำอยู่ 
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Abstract 
 The objectives of this research (1) is to study the level of organizational commitment of support 
employee of Kasetsart University and (2) compare the organizational commitment of support employees of 
Kasetsart University classified by gender, age, educational level, status and operation duration. The population 
used in this research is 123 of permanent, support employees of Kasetsart University at Bangkhen campus. The 
selected sample has passed the content validation and reliability test by Cronbach's method at 0.98, by 
calculating percentage, mean, standard deviation, Independent Sample (t-test), One-way ANOVA and Pair-wise 
comparison testing  by Scheffe’s method. 
 The result showed that: 
 1. Support employees of Kasetsart University have organizational commitment as the whole and each 
of 3 aspects which are the norm, employee retention and the mental aspect at high level.  
 2. The result of the comparison of the organizational commitment of the support employees of 
Kasetsart University showed that the support employee with different status has organizational commitment as 
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the whole and in terms of the norms statistically significant at the 0.05 level, the support employees with marital 
status have more organizational commitment over the support employees with single status. Might be due to 
the support employee with marital status need more career stability as they are the tower of strength of their 
family. For the support employee with single status, they love freedom, don't like commitment, and ready to 
leave if they see better opportunity.  
 

Keywords:   Organizational Commitment, Support Employee 
 
บทนำ  
 ทรัพยากรพื้นฐานขององค์การประกอบด้วย เงินทุน วัสดุสิ่งของ ระบบการบริหาร การจัดการ และทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จให้กับองค์การได้อย่างมาก ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพของงาน เพราะทรัพยากร
มนุษย์ คือ ผู้ที่นำเอาทรัพยากรอื่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังเป็นผู้จัดให้มีการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม เพื่อ ให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้แม้องค์การจะมีเครื ่องจักรอุปกรณ์ที ่ทันสมัยและมีราคาแพงเพียงใด แต่ถ้าหากขาดคนที่มีความรู้
ความสามารถแล้ว เครื่องจักรอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะไม่มีประโยชน์อันใด ดังนั้นแต่ละองค์การจึงให้ความสำคัญกับคนในองค์การเป็น
อย่างมาก โดยทำให้สมาชิกนั้นเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การและเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การเป็น
คุณสมบัติที่จำเป็นอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและนักวิชาการได้ให้ความสนใจ โดยเป็นประเด็นการวิจัยที่สำคัญ
มากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิภาพขององค์การ 
 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การนับเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างหนึ่งของสมาชิกในองค์การ เนื่องจากเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะช่วยนำพาให้องค์การมีประสิทธิภาพและอยู่รอดต่อไป และความผูกพันต่อองค์การนั้นถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของการมี
ประสิทธิผลขององค์การ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากผลการปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย การขอย้ายต้นสังกัดเดิมไปต้นสังกัด
ใหม่ และความผูกพันต่อองค์การยังเป็นตัวช้ีวัดของความเต็มใจของพนักงานในการทำงานกับองค์การต่อไปในอนาคต สะท้อนให้เห็น
ถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจขององค์การที่จะทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การสามารถที่จะช่วยลด
อัตราการลาออก ความเสียหายในการปฏิบัติงานให้น้อยลง หากพนักงานยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การเป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิผลขององค์การที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่าง
ความต้องการของพนักงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ ความผูกพันต่อองค์การยังหมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคลากรแต่ละคนแสดงออกต่อองค์การที่ตนเองอยู่ในทางที่ดีมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งและมีความสำคัญต่อ
องค์การมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและมีความต้องการที่จะทำงานกับ
องค์การนั้น ซึ ่งความผูกพันต่อองค์การนี้ แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านจิตใจ (affective) (2) ด้านการคงอยู่กับองค์การ 
(continuance) และ (3) ด้านบรรทัดฐาน (normative) (Mowday,1982 Buchanan, 1974 and Allen & Meyer,1990)    
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การปรับเปลี่ยนประเภทสถานภาพ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การบริหารจัดการที่รวดเร็ว คุณภาพสูง การกำหนด
นโยบายและการบริหารงานสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยโดยจะเป็นองค์การสูงสุดในการกำหนดนโยบาย มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยน
เป็นนักบริหารในเชิงรุกและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดบุคลากรและทรัพยากรที่มีความสามารถเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย การให้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ ได้เอง ทั้งในแง่ของค่าตอบแทน ความก้าวหน้า ทำให้เกิดการแข่งขันท่ี
สูงขึ้นในระหว่างมหาวิทยาลัยในการดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถท้ังสายงานวิชาการและสายงานสนับสนุน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของความผูกพันต่อองค์การที่จะดำรงรักษาสมาชิกภาพไว้ เพื่อให้
เกิดความรักความผูกพันที่มีต่อองค์การ เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างความ
จงรักภักดีของสมาชิกที่มีต่อองค์การต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ  และระยะเวลาในการทำงาน 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีประชากรทั้งหมด คือ พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มลูกจ้างประจำ วิทยาเขตบางเขน จำนวนทั้งหมด 123 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความผูกพันท่ีมีต่อองค์การ ข้อคำถามมีลักษณะเป็นแบบวัดตามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
coefficient alphas) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบโดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสถิติ (One-way analysis of Variances) ANOVA กรณีพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใช้การทดสอบแบบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 87 คน (ร้อยละ 70.70) มีอายุมากกว่า 
30 ปี จำนวน 99 คน (ร้อยละ 80.50) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 100 คน (ร้อยละ 81.30) มีสถานภาพโสดและ
สถานภาพสมรส จำนวน 59 คน (ร้อยละ 48.00) และมีระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 5 ปี จำนวน 102 คน (ร้อยละ 82.90)  
 2. ผลการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพัน 
 
 
 
 
 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที ่มีสถานภาพ  
 แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 1. ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรทัดฐาน ด้านการคงอยู่กับองค์การ และด้านจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สายนที ดำดิบ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันองค์การโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความผูกพันด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือความผูกพันด้านความรู้สึกและน้อย
ที่สุดความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ  
 2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีปัจจัยส่วนบคุคล
แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทำงาน ไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพ ด้านบรรทัดฐาน และ
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานภาพอาจสะท้อน
ให้เห็นถึงพนักงานท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส มีความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพโสดมี
ความผูกพันต่อองค์การน้อย เหตุเพราะพนักงานที่มีสถานภาพโสดมีความรักในอิสระ ไม่ชอบการผูกมัด ส่วนพนักงานที่มีสถานภาพ
สมรสมีความผูกพันต่อองค์การมาก เนื่องจากต้องการความมั่นคงในอาชีพ มีความทุ่มเท ความเสียสละที่จะทำงานให้แก่องค์การอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ นึกถึงบุคคลในครอบครัวเป็นที่ตั้ง และเป็นเสาหลักของคนในครอบครัว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สินี พุ่ม
พวง (2560) ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
แตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่มีสถานภาพ
สมรสจะมีความผูกพันต่อองค์การมากว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด 
 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. มหาวิทยาลัยควรสร้างคุณค่าความรู้สึกภายในจิตใจให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ เมื่อสร้างคุณค่า
ความรู้สึกภายในจิตใจอย่างแท้จริงจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีกับองค์การ รู้สึกว่ามีคุณค่ามีความสำคัญและเสมือนเป็นส่วน
หนึ่งหรือเป็นครอบครัวเดียวกับองค์การ 
 2. คำนึงถึงด้านสถานภาพของพนักงานเพื่อนำมาพิจารณาการปฏิบัติงาน ความเต็มใจในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี ปลูกฝังเรื่องความรักความสามัคคีปรองดอง และความเท่าเทียมของพนักงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น 
เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ วันหยุด ของพนักงาน เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาวิจัยความผูกพันที่มีต่อองค์การของกลุ่มพนักงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น พนักงานงบประมาณแผ่นดิน 
พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างช่ัวคราว ให้ครอบคลุมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความผูกพันในองค์การภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 188 คน ซึ่งได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 190 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีค่าความเช่ือมั่นท่ีระดับ 0.90 และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD  
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
 1. บุคลากรบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการทำงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร พบว่า บุคลากรบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) 
ที ่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวมและรายด้านทุกด้านได้ แก่ ด้านค่าตอบแทนที ่เป็นธรรมและเพียงพอ  
ด้านสภาพแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการทำงาน ด้านกฎระเบียบขององค์กร ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทำงานและชีวิตส่วนตัว และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านความก้าวหน้ าและความมั่นคงในการทำงาน ด้าน
กฎระเบียบขององค์กร ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพียงพอ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ :   คุณภาพชีวิตการทำงาน, โรงพยาบาล 
 

Abstract 
 The research on working life quality among the personnel of Ladprao Hospital Public Company Limited 
aims to (1) Study the working life quality among the personnel of Ladprao Hospital Public Company Limited and 
(2) Compare the quality of working life among the personnel of Ladprao Hospital 
Public Company Limited. The sample is classified by age, education level, job position, and income level. The 
population in this study was Personnel of Ladprao Hospital Public Company Limited. The sample group in the 
research was 190 personnel of Ladprao Hospital Public Company Limited. The samples were randomly selected 
with a proportional sampling. The research instrument was a questionnaire that the researcher created with a 
confidence level of 0.90.  The statistical data were analyzed by using a percentage, mean, standard deviation, t-
test, and one-way ANOVA. 
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2 ปร.ด (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), อาจารย์, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๖๙ 

 The research results can be summarized as follows. 
 1. The personnel of Ladprao Hospital Public Company Limited has overall working life quality at a  
high level. 
 2. The comparison of working life quality among personnel found the personnel of Ladprao Hospital 
Public Company Limited who has different ages, they have working life quality by overall and each dimension as 
followed: fair and adequate earnings, safety and appropriate environment, self-improvement opportunities, 
working progress and stability, organization regulation, social integration or collaboration, working life and private 
life balance, interrelationship building with other societies. The result reveals differences with none of the 
statistical significance at the 0.05 level. In terms of personnel who has differences in educational background, 
working position, and income quality, they have the working quality in the dimension of safety and appropriate 
environment, self-improvement opportunities, working progress and stability, organization regulation, social 
integration or collaboration, working life and private life balance, interrelationship building with other societies. 
The result revealed the differences with none of the statistical significance at the 0.05 level. Meanwhile, the 
comparison with the dimension of fair and adequate compensation revealed the differences with statistical 
significance at the 0.05 level. 
 

Keywords:   Working life quality, hospital 
 
บทนำ  
 คุณภาพชีวิตในการทำงาน (quality of working life) ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมี
ความสำคัญต่อองค์กร สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ทำงานต้องมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการทำงาน เพื่อทำให้
ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกที่ดีต่องาน มีความมั่งคง โดยมุ้งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขเป็นต้นทุนทางสังคมที่มี
คุณค่า แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความสุขทางด้าน
ร่างกายและความสุขทางจิตใจ ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน ต้องทำงานเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐาน ทั้งนี้ ความมีอิสระในการตัดสินใจ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ต้องเอื้ออำนวยต่อการทำงาน และความพร้อม
ของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ที่แต่ละหน่วยงานจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกันตามนโยบายขององค์กร รวมถึง
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน อันประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน ความสนิทสนมกันระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และความสามัคคีกันในการทำงาน การทำงานของบุคลากรในลักษณะทีมจะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ และการ
ปกครองบังคับบัญชาเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การทำงานทั้งด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และส่วนด้านสิทธิส่วนบุคคล เพื่อที่จะนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานไปในทางที ่ดีขึ ้น ซึ ่งก็คือการมุ ่งไปสู ่สิ ่งที ่เรียกว่า การมีคุณภาพ ชีวิตการทำงานที่ดี (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558 หน้า 2)  
 คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ดี ส่งผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ความรู้สึกท่ีเกิดจากการรับรู้ความพึงพอใจ ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานเป็นความรู้สึกของบุคคล
ที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ได้อย่างมีความสุข (นาวี อุดร ,2561)เนื่องจากบุคลากรจะ
ตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรต่อไปหรือจะลาออกไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น ย่อมขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่องค์กรให้มีความเหมาะสมอีก
ทั้งยังต้องตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาของบุคลากร (Walton,1973) ได้เสนอองค์ประกอบแนวคิดคุณภาพชีวิต
การทำงานไว้ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมของการทำงานท่ีปลอดภัย 3) โอกาสในการพัฒนาและใช้
ความสามารถ 4) โอกาสในความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของงาน 5) กฎระเบียบขององค์กร 6) การบูรณาการทางสังคมและ
การทำงานร่วมกัน 7) ความสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 8) การสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิด (Mody, Noe and Premeaux, 1999) ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการในการสำรวจถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งหน้าท่ีที่ต้องการ การฝึกอบรมและ
พัฒนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและในอนาคต ผลตอบแทนและผลประโยชน์
ผลตอบแทนเป็นรางวัลทั้งหมดที่พนักงานได้รบัในการแลกเปลีย่นกับงาน ประกอบด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส สิ่งจูงใจและประโยชน์
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ส่วนอื่น ๆ ความปลอดภัยและสุขภาพ ความปลอดภัยเป็นการคุ้มครองพนักงานจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน พนักงานและ
แรงงานสัมพันธ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการในการประเมินถึงพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน โดยวัด
และเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนดไว้  
 บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ซึ่งเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขและได้มี
การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล ผสมผสานคู่ไปกับการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลฯ 
ให้บริการด้านการรักษาที่ได้มาตรฐานพร้อมสรรพ ในทุกสาขาการแพทย์ อีกทั้งโรงพยาบาลฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ โดยพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาในกลุ่มโรคต่าง ๆ  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศ ที่จะมีกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และสร้างจุดเด่นเพื่อขยายตลาดให้กว้างมาก
ขึ้น โรงพยาบาลได้รับโควต้าผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ทำการตลาดเชิงรุกมากข้ึน เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและทัน
ต่อสภาวการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน 
 จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกันตนและทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น ทำให้บุคลากรมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลลาดพร้าว เพื่อ
สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยวางแผนนโยบาย การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
องค์กร รวมไปถึงการสร้างความรักความผูกพันของต่อองค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื ่อศึกษาคุณภาพชีว ิตการทำงานของบุคลากร บริษัท  โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) 8 ด้านคือ  
ด้านค่าตอบแทน ที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน ด้านกฎระเบียบขององค์กร ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงาน
ร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จำแนกตาม  
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้ที่ต่างกัน 
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย    
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรบริษัทโรงพยาบาล
ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จำนวน 350 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 188 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบมีช้ันภูมิที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ผู้วิจัยเก็บกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้ 1) แบบสอบถามข้อมูลภูมิหลังของบุคลากรบริษัท 
โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คำถาม 4 ข้อ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้   
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่มใช้สถิติ t-test การทดสอบ (One Way ANOVA) 
และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD               
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ผลการวิจัย 
 1. บุคลากรของบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการทำงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน พบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ
สังคมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ด้านกฎเกณฑ์ขององค์กร ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการ
ทำงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้านสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทำงานและชีวิตส่วนตัว และด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จำแนกตาม 
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้ พบว่าบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานในภาพรวม  และ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน 
ที่เป็นธรรมและเพียงพอ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)  
 จำแนกเป็นรายด้าน   
 

คุณภาพชีวิตการทำงาน  S.D. ระดับ 
1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.57 0.47 มาก 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย 4.00 0.39 มาก 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 3.90 0.34 มาก 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน 3.97 0.39 มาก 
5. ด้านกฎเกณฑ์ขององค์กร 4.01 0.44 มาก 
6. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน 3.90 0.37 มาก 
7. ด้านสมดลุระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3.74 0.37 มาก 
8. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 4.23 0.41 มาก 

รวม 3.91 0.26 มาก 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จำแนกตาม  
 ระดับการศึกษา เป็นรายด้าน 
 

คุณภาพชีวิตการทำงาน 
ระดับการศึกษา 

t ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีขึ้นไป 
 S.D.  S.D. 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.64 0.46 3.50 0.48 1.96* 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย 3.97 0.40 4.03 0.38 -1.20 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 3.87 0.37 3.92 0.31 -1.01 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน 3.97 0.39 3.98 0.40 -0.16 
5. ด้านกฎเกณฑ์ขององค์กร 4.00 0.43 4.02 0.44 -0.32 
6. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน     3.87 0.36 3.92 0.37 -0.91 
7. ด้านสมดลุระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว    3.74 0.39 3.74 0.35 0.23 
8. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                  4.21 0.47 4.24 0.35 -0.50 

รวม 3.91 0.26 3.92 0.24 -0.31 
*p < 0.05 
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จำแนกตาม  
 ระดับตำแหน่งงาน เป็นรายด้าน 
 

คุณภาพชีวิตการทำงาน 

ระดับตำแหน่งงาน 

t 
เจ้าหน้าที่ระดับ

ปฏิบัติการ 
หัวหน้างาน 

ขึ้นไป 
 S.D.  S.D. 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.59 0.45 3.35 0.59 1.90* 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย  4.00 0.38 4.00 0.42 0.00 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 3.90 0.34 3.90 0.31 -0.05 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน 3.98 0.39 3.86 0.39 1.20 
5. ด้านกฎเกณฑ์ขององค์กร 4.02 0.43 3.88 0.45 1.27 
6. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน 3.90 0.36 3.84 0.38 0.60 
7. ด้านสมดลุระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว    3.74 0.36 3.75 0.39 -0.08 
8. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                   4.23 0.39 3.92 0.25 0.00 

รวม 3.92 0.25 3.85 0.27 1.02 
*p < 0.05 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบ คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จำแนกตาม  
 รายได้ เป็นรายด้าน 
 

คุณภาพชีวิตการทำงาน 
รายได้ 

t ต่ำกว่า 15,000 บาท 15,001 บาทขึ้นไป 
 S.D.  S.D. 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 3.64 0.45 3.49 0.49 2.21* 
2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและความปลอดภัย 3.98 0.40 4.03 0.37 -0.90 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 3.89 0.34 3.90 0.35 -0.19 
4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน 3.96 0.38 3.98 0.41 -0.33 
5. ด้านกฎเกณฑ์ขององค์กร 4.02 0.43 3.99 0.45 0.42 
6. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน 3.88 0.35 3.92 0.38 -0.66 
7. ด้านสมดลุระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3.74 0.38 3.75 0.35 -0.17 
8. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 4.24 0.44 3.92 0.26 0.35 

รวม 3.92 0.26 3.91 0.26 0.24 
 
อภิปรายผล 
 1. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านกฎเกณฑ์ขององค์กร ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ
และความปลอดภัย ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้านสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
เนื ่องจาก องค์กรมีการจัดสรรสวัดิการให้แก่พนักงาน จัดตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื ่อติดตามดำเนินงานในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ การวางแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์กร 
กำหนดนโยบายในการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน องค์กรมีกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
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และสิทธิของพนักงาน เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน จัดให้มีระบบพี่เลี่ยงในแต่ละแผนกเป็นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่ากับบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า จัดให้มีวันหยุดตามประเพณี สิทธิ์การลาพักร้อนประจำปี
ส่งเสริมการ อยู่ ดี มีสุข การทำงานเป็นทีมและการการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากร มีความสุข สุขภาพดี และมุ่งมั่นในการ
ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ขององค์กรและชุมชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกปี  
เช่น กิจกรรมวันเด็กร่วมกับมูลนิธ ิโรงพยาบาลฯ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี บูรณะซ่อมแซมโบสถ์วิหารต่าง ๆ เพื ่อบำรุง
พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวดี ตั้งมั่น (2555) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ ผลการวิจัยพบว่า  คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลประจำการใน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรณ์ทิพย์ ตระ
กระจ่าง (2561) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัทในเครือ เภตรา กรุ๊ป จำกัด ผลการวจิัย
พบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัทในเครือ เภตรา กรุ๊ป จำกัด อยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ที่มีระดับ
การศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในรายด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเพราะระดับการศึกษาเป็นส่วน
กำหนดคุณสมบัติการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ยิ่งผู้มีคุณวุฒิยิ่งสูงยิ่งได้รับการยอมรับ และได้ค่าตอบแทนมากกว่า บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานมาก หรือมีภาระรับผิดชอบมากและสร้างผลผลิตหรือผลงานในระดับที่มีประสิทธิภาพสูง
ให้กับองค์กรนั้น ยิ่งตำแหน่งงานสูง หรืองานท่ีต้องรับผิดชอบภาระงานท่ีมากขึ้นบุคลากรย่อมคาดหวังว่าจะได้รบัค่าตอบแทนในระดบั
ที่พอใจ รวมไปถึงเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกคนต้องการรายได้ ค่าตอบแทน ค่ าครองชีพที่สูงตามสภาพ
เศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของ
พยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พยาบาลวิชาชีพท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน คือ อายุ ส่วนที่มีคุณภาพชีวิตในภาพรวมแตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดนูทัศน์ ตันดี (2561) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนบน 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนบน ที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน  
มีคุณภาพชีวิตการทำงานโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน และบุคลากรที่มีรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานรายด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพระเบญจรงค์ อาจคงหาญ (2560) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามระดับการศึกษา และรายได้ ที่มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
บุคลากรไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ
วิจัย ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคลากร น้อยที่สุด และผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ที่มีระดับการศึกษา ระดับตำแหน่งงาน และรายได้แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตใน
ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอแตกต่างกัน  ผู้บริหารให้ความสำคัญมีการปรับปรุงในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรมให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ 
และค่าตอบแทนตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด และปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้มีความชัดเจนโปร่งใส และยุติธรรม  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ที่น่าจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน เช่น ภาวะผู้นำ ความผูกพันต่อองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร  
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร เพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการ
ทำงานให้กับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) 
แห่งหนึ่ง และ (2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง จำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานระดับปฎิบัติการ บริษัท จำกัด 
(มหาชน) แห่งหนึ่ง จำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง โดยใช้สถิติการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท 
จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุด คือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่งที่มี อายุ แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ:  ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง   
 

Abstract 
 The purposes of this study were: 1 to examine transformational leadership scale of employees in a 
public company limited. 2 to compare gender, age, education level, and work experience of transformational 
leadership of employees in a public company limited. A sample was selected from the employees in the 
practitioner level of a public company limited with the sample size of 255 cases. The instrument used to collect 
data was a questionnaire. Data was analyzed by percentage, means, standard deviation and one-way analysis of 
variance. 
 The finding of this research found that: 
 1. he total level of transformational leadership of employees in a public company limited was at a high 
level. Considering each aspect found out that the transformational leadership of employees in a public company 
limited was at a high level in all aspect. The highest score was idealized leadership.  
 2. The study of transformational leadership of employees in a public company limited regarding to age 
the result show that the overall level and aspect of opinion regarding the study of transformational leadership 
of employees in a public company limited statistically significant difference at .05 level. While, gender education 
and work experience in overall aspect are not difference. 
 

Keywords:   Leadership, Transformational Leadership 
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บทนำ  
 ทุกวันนี้โลกมีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนวัตกรรมใหม่ๆ 
เกิดขึ้นทุกวัน และก็ล้าหลังในช่ัวข้ามคืน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำมาทั้งปัญหา อุปสรรค์ และโอกาสทางการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
ในทรัพยากรด้านต่างๆขององค์กร อันนำไปสู่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงโอกาสทางธุรกิจ การปรับตัวเชิงการพัฒนาและการเตรียมพรอ้ม
เพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในแผนกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรที่ไม่มีการปรับตัวหรือปรับตัวได้ช้าจะสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย  
 อย่างไรก็ตามองค์กรไม่สามารถที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนตัวเองได้ จึงต้องอาศัยตัวบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในองค์กรช่วย
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ราบรื่น คือตัวผู้นำองค์กรและกลุ่มคนที่อยู่ในองค์กร การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ีเข้มแข็ง มีทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่
ทรงพลัง มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถที่จะเข้ามาทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับมอบหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดัง
ทฤษฏีผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1985) ที่ได้ให้ความหมายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือคนที่
สามารถที่จะจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหมายไว้ นอกจากนี้  Bass & Avolio (1994) ยังได้แบ่งลักษณะของผู้นำ
ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ผู ้นำด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( Idealized influence) ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration Motivation) การกระตุ ้นทางปัญญา ( Intellectual Stimulation) ผู ้นำด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individualized Consideration)   
 ในยามวิกฤติเช่นนี้ ผู้นำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองคาพยพธุรกิจให้ขึ้นฝั่ งไปด้วยกันได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัทจำกัด (มหาขน) แห่งหนึ่ง  
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัทจำกัด (มหาขน) แห่งหนึ่ง โดยจำแนก  
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 
 
กรอบแนวคิด  
 การวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ประกอบด้วย
ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กร 4 คุณลักษณะ คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น
การใช้ปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย (ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล) 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานระดับปฏิบตัิการบริษัท จำกัด 
(มหาชน) แห่งหนึ่ง  จำนวน 733 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 มกราคม 2564)  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท 
จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง จำนวน  255 คน ซึ่งได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลทั่วไปมลีักษณะเป็นข้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบด้วย 
คำถาม 4 ข้อ ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นำในด้านต่างๆประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด  40 ข้อดังนี ้
 1. ผู้นำด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์หรือการสร้างบารมี  จำนวน 10 ข้อ 
 2. ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ                                  จำนวน 10 ข้อ 
 3. ผู้นำด้านการกระตุ้นสติปัญญา                                    จำนวน 10 ข้อ 
 4. ผู้นำด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล                    จำนวน 10 ข้อ             
 

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) 
แห่งหนึ่ง โดยจำแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน โดยการเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้ค่าสถิติ t test และ
เปรียบเทยีบที่มีตัวแปรต่างกัน 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้สถิติ แบบ One-way ANOVA และเปรียบเทียบเป็นรายคู่เมื่อพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยใช้วิธีของ LSD  
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย  
 1. การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสงูที่สุด คือ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ ( x̅  =4.30) 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของ  
 พนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง เป็นรายด้าน 
 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร     SD  ระดับความคิดเห็น  

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  4.30  0.69  มาก  
การสร้างแรงบันดาลใจ  4.16  0.73  มาก  
การกระตุ้นการใช้ปัญญา  4.09  0.74  มาก  
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  4.20  0.68  มาก  

รวม 4.19  0.67  มาก  
 
 จากตาราง 1 พบว่า การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง   
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ( x̅ = 4.19, SD = 0.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x̅ = 4.30, SD = 0.69)  รองลงมาคือด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( x̅ = 4.20, SD = 0.68)  
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (x̅ = 4.16, SD = 0.73) ตามลำดับ และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ( x̅ = 4.09, 
SD = 0.74) 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ที่มี ( 1) อายุ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง  
ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ (2) เพศ (3) ระดับการศึกษา (4) ประสบการณ์
ทำงาน ที่แตกต่างกัน กลับมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด 
(มหาชน) แห่งหนึ่ง ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง  
 จำแนกตามเพศ เป็นรายด้าน 
 

 เพศ   
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ชาย หญิง t Sig 

   SD   SD   
ผู้นำด้านการอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์ 4.19 0.77 4.34 0.67 1.45 0.14 

ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 4.13 0.78 4.17 0.73 0.34 0.73 

ผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 4.03 0.81 4.11 0.73 0.72 0.48 
ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 4.19 0.69 4.21 0.69 0.24 0.81 

รวม 4.14 0.71 4.21 0.66 0.73 0.47 
      *p < .05 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด 
(มหาชน) แห่งหนึ่ง ที ่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่  ผู ้นำด้านการอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง  
 จำแนกตามอายุ เป็นรายด้าน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ผู้นำด้านการอิทธพลอย่างมีอุดมการณ ์     

ระหว่างกลุม่ 2.94 4 0.73 1.53 
ภายในกลุ่ม 120.23 250 0.48  

รวม 17.256 102   
ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ     

ระหว่างกลุม่ 8.45 4 2.11 4.06* 
ภายในกลุ่ม 130.07 250 0.52  

รวม 138.52 254   
ผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา     

ระหว่างกลุม่ 5.52 4 1.38 2.53* 
ภายในกลุ่ม 136.58 250 0.55  

รวม 142.10 254   
ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล     

ระหว่างกลุม่ 6.97 4 1.74 3.86* 
ภายในกลุ่ม 112.85 250 0.45  

รวม 119.2 254   
โดยภาพรวม     
ระหว่างกลุม่ 5.47 4 1.37 3.13* 
ภายในกลุ่ม 109.32 250 0.44  

รวม 114.79 254   
 *p < .05  
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 จากตาราง 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด 
(มหาชน) แห่งหนึ่ง จำแนกตามอายุ  มีผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้นำด้านการอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำด้าน
การกระตุ้นการใช้ปัญญา  และผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มห าชน) แห่งหนึ่ง  
 จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายด้าน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ผู้นำด้านการอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์     
    ระหว่างกลุ่ม 1.63 2 0.81 1.69 
    ภายในกลุ่ม 121.54 252 0.48  

รวม 123.17 254   
ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ     
    ระหว่างกลุ่ม 0.55 3 0.18 0.33 
    ภายในกลุ่ม 137.97 251 0.55  

รวม 138.52 254   
ผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา     
    ระหว่างกลุ่ม 4.80 3 1.60 2.92 
    ภายในกลุ่ม 137.30 251 0.55  

รวม 142.10 254   
ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล     
    ระหว่างกลุ่ม 1.59 3 0.53 1.12 
    ภายในกลุ่ม 118.23 251 0.47  

รวม 119.82 254   
โดยภาพรวม     
    ระหว่างกลุ่ม 1.20 3 0.41 0.90 
    ภายในกลุ่ม 113.57 251 0.45  

รวม 114.79 254   
*p < .05  
 
 จากตาราง 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด 
(มหาชน) แห่งหนึ่ง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่  ผู้นำด้าน
การอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล 
ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง  
 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน เป็นรายด้าน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ผู้นำด้านการอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ ์     
    ระหว่างกลุ่ม 0.66 3 0.22 0.45 
    ภายในกลุ่ม 122.51 251 0.49  

รวม 123.17 254   



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๘๐ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F 
ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ     
    ระหว่างกลุ่ม 0.55 3 0.18 0.33 
    ภายในกลุ่ม 137.97 251 0.55  

รวม 138.52 254   
ผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา     
    ระหว่างกลุ่ม 4.80 3 1.60 2.92* 
    ภายในกลุ่ม 137.30 251 0.55  
รวม 142.10 254   
ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล     
    ระหว่างกลุ่ม 1.59 3 0.53 1.12 
    ภายในกลุ่ม 118.23 251 0.47  
รวม 119.82 254   
โดยภาพรวม     
    ระหว่างกลุ่ม 1.22 3 0.41 0.90 
    ภายในกลุ่ม 113.57 251 0.45  

รวม 114.79 254   
*p < .05 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด 
(มหาชน) แห่งหนึ่ง จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน  มีผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้นำด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนผู้นำด้านการอิทธิผล
อย่างมีอุดมการณ์ ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลไม่แตกต่างกัน   
 
อภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่งพบว่า ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง 
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคค ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทาง
สติปัญญา อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโคโรน่าไวรัส ที่ทำให้องค์กรต่างๆต้อง
พากันปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหม่ เพื่อจัดการกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ดังท่ี พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ (2563) ผู้ก่อตั้งและ
ซีอีโอกลุ่มบริษัทแพคริม กล่าวว่า “โลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้กระทั่งก่อนจะมีวิกฤตโควิด ดังนั้น  องค์กร และผู้นำต้องเร่งสปีด 
และการทรานส์ฟอร์มให้ทันกับโลกได้ โดยผู้นำขององค์กรต้องเป็น role model ของการทรานส์ฟอร์ม องค์กรจะทรานส์ฟอร์มได้
สำเร็จ ผู้นำควรเป็นคนแรกที่จะต้องทรานส์ฟอร์ม รวมไปถึงทีมผู้บริหารระดับสูงด้วยที่ต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองให้พนักงานเห็นว่ า
เปลี่ยนได้อย่างไร”  ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ  Bass และ Avolio (1994) ที่ได้ให้ความหมายของ ผู้นำด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership: II or CL) ไว้ว่าคือ การที่ผู้นำประพฤติตัวเป็น
แบบอย่าง หรือเป็นโมเดลสำหรับผู้ตาม ผู้นำจะเป็นท่ียกย่อง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและทำให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อ
ได้ร่วมงานด้วย ผู้ตามจะพยายามประพฤติปฎิบัติเหมือนกับผู้นำและต้องการเลียนแบบผู้นำของเขา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญ
เรือน ทองทิพย์ (2563) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับศักยภาพของผู้นำต่อการพัฒนา
องค์การแบบ New Normal ตรวจสอบการเขียนผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่จะช่วยลดความกังวล และให้ความรู้สึกมั่นคงต่อพนักงานใน
ยามวิกฤคก็คือ การออกนโยบายประกาศสถานการณ์ของบริษัท รวมถึงมาตรการรับมือกับสถานการณ์พร้อมกับการให้ความ
ช่วยเหลือท่ีจะให้ต่อพนักงานได้ เช่น มาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงาน มาตรการ Work From Home และ Social Distancing 
เป็นต้น วิสัยทัศน์ผู้นําต้องเปิดกว้าง และปฏิบัติแผนรับมือ (ฉบับยืดหยุ่น) ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนแผนทันทีที่สถานการณ์พลิก ผัน 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๘๑ 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ekkasit Sanamthong and other (2017) ตรวจสอบการเขียนผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศไทยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน 
 2. การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของพนักงานบริษัท จำกัด (มหาชน) แห่งหนึ่ง ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่  ผู้นำด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำด้าน
การกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้นำด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนด้านผู้นำด้านการ
อิทธิผลอย่างมีอุดมการณ์ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรในองค์กรที่มีหลากหลายเจเนอเรชั่น ซึ่งแต่ละเจเนอเรชั่นก็จะมี
ลักษณะนิสัยและการให้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ดังคำกล่าวที่ว่า หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความหลากหลายของ
ช่วงวัยทำงานจำนวนมาก จะพบได้ว่าคนแต่ละวัยจะมีแนวคิดและมุมมองแตกต่างกัน (พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว, 2554) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชุตินันท์ แดงสกล เรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพะโต๊ะ  จังหวัด
ชุมพร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ท่ีมีเพศ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์และเหตุการณ์ส่งผล
ให้บุคคลเหล่านี้มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำในลักษณะ Process Leader หรือผู้นำที่
เกิดขึ้นระหว่างทางนั่นคือสถานการณ์หล่อหลอมให้เขาเป็นผู้นำได้ ทั้งนี้องค์รต้องพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำในองค์กร
คือการสร้างระบบและกระบวนการที่สนับสนุนในการพัฒนาผู้นำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาในปัจจุบันแต่
หมายถึงการเตรียมผู้นำรุ่นต่อไปด้วย เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ีจะตอบโจทย์ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรทำศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำในแบบต่างๆ เพื่อให้ได้แนวทางในกเสริมสร้างพัฒนา
ภาวะผู้นำในองค์กรต่อ 
 2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมากขึ้นโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
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ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2020 ครั้งที่ 19 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Service Quality Factors Affecting of Surat Food Fair Visitors,  
Surat Thani Province 

 
นรารัตน์  เกื้อทอง (Nararat Kuehtong)1 

ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์ (Dr.Quandee Sripiroj)2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
2) ศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มา
เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ค่าไคสแควร์ 
(Chi-square) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์  
แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการตลาด
ต่อไป 
 

คำสำคญั :   คุณภาพ, การบริการ, งานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 
 

Abstract 
 This research aims to study 1) personal factors of visitors to Surat Food Fair, Surat Thani Province 2) the 
factors of service quality affecting the visitors at the Surat Food Fair, Surat Thani Province. 3) the relationship 
between personal factors and service quality affecting the visitors to the Surat Food Fair. Surat Thani Province. 
The sample group consisted of 400 visitors to Surat Food Fair. The tool used to collect data was a questionnaire. 
The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics was 
used to test the hypothesis for finding the Chi-square and Pearson Correlation Coefficient. 
The hypothesis testing results revealed that the relationship of personal factors in terms of gender, age, 
occupation, educational levels. There was no relationship with the service quality factors affecting the Surat Food 
Fair visitors. However, the personal factors of the average monthly income service quality factors affecting visitors 
the Surat Food Fair Surat Thani Province at the .05 level. The results to analyze the data were used as a guideline 
for further marketing development. 
 

Keyword:   Quality,  Service, Surat Food Fair Festival 
 
บทนำ 
 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เช่ือมโยงกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนทิศทางไปอิงกับระบบเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
  
 

1,2 มหาวิทยาลัยตาปี 
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ใช้ต้นทุนจากองค์ความรู้เดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดและเพิ่มคุณค่าให้กับ
สินค้าและบริการเดิมที่มีอยู่ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมหาศาล (อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล, 2563) 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสนใจการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโต
อย่าง รวดเร็วในทุกด้าน เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชากรมีรายได้ค่อนข้างสูง ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ ้น ในธุรกิจและสถาน
ประกอบการต่างๆ จำนวนมากส่งผลให้มีประชากรจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ อพยพมาทำงานใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนมาก  
 

ตารางที่ 1  จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2552 - 2555 
 

ปี 
อำเภอเมือง เกาะสมุย 

คนไทย 
(คน) 

ต่างชาต ิ
(คน) 

รวม 
(คน) 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

คนไทย 
(คน) 

ต่างชาต ิ
(คน) 

รวม 
(คน) 

รายได้จาก
การท่องเที่ยว 

2552 984,093 33,281 1,017,374 5,592.08 261,011 637,544 898,555 23,336.83 
2553 938,157 41,322 979,479 4,493.67 163,783 621,498 785,281 9,228.25 
2554 1,195,313 47,577 1,242,890 6,649.49 132,858 702,180 835,038 11,518.34 
2555 1,261,261 64,377 1,325,638 7,066.53 214,100 1,033,617 1,247,717 17,679.58 

 

ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ้างถึงใน แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2558 –2561), ฉบับนำส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ตุลาคม 2556, ส่วนที่ 1, หน้า 28) 

 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นอีกหนึ ่งจังหวัดยอดฮิตที ่นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยแล้วชาวต่าง ชาติอยากมาท่องเที่ยว  
เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็น
แหล่งอาหารทะเลนานาชนิด  สามารถบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปยังหลาย ๆ ภูมิภาคของโลก  สามารถสร้างรายได้ให้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก และเพิ่มความหลากหลายของอาหารพื้นถิ่น และอาหารทะเล ของดีขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยว กลุ่มครอบครัว นักชิม เที่ยวสุราษฎร์ธานี มาร่วมงานและกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องชาว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการจัดงานเทศกาลอาหารประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานสุดยอดเทศกาลอาหารเมืองคนดี สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ครั้งที่ 19 
ระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2563 จากข้อมูลดังกล่าวจึงเกิดเป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้มาเที่ยวงาน 
เป็นการเพิ่มจำนวนผู้ที่มาเที่ยวงานเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ให้แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2.  ศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้เที่ยวงานงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 3.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  คุณภาพของการบริการ แนวความคิดคุณภาพการบริการตามทัศนะของ Groonroos (1990); Zeithaml and Bitner 
(2003) กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจบริการเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บรกิารกับผูร้ับบรกิาร Parasuraman, Zeithaml and Berry 
(1985) กล่าวว่าคุณภาพการบริการเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับรู้และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเพราะบริการนั้น ไม่
สามารถจับต้องได้ทำให้การประเมนิคุณภาพการบรกิารยากกว่าคุณภาพสนิค้า การประเมินคุณภาพการบริการ เกิดขึ้นระหว่างการส่ง
มอบบริการและผลลัพธ์ของการบริการ ซึ่งคุณภาพการบริการในการรับรู้ของลูกค้ามาจาก กระบวนการประเมินของลูกค้าโดยการ
เปรียบเทียบระหว่างการรับรู้การส่งมอบบริการกับความคาดหวังของลูกค้า  เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้รับบริการถูกวางให้เป็นศูนย์กลาง
ของการให้บริการการวัดคุณภาพจึงต้องวัดจากตัวผู้รับบริการ ซึ่งก็คือ การวัดช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างความคาดหวังที่มีก่อนที่จะใช้
บริการ และความรู้สึกท่ีรับรู้ได้หลังจากใช้บริการ  
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 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) กล่าวว่าในการวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของ
คุณภาพในการบริการ ดังน้ี  
 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทำให้
ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกนำเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะทำให้ผู้รับบริการ
รับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น  
 2) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการที่
ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมและได้ผลออกมาเช่นเดิม ในทุกจุดของบริการความสม่ำเสมอนี้จะทำให้ผู้รับบริการรู้สึกว่า
บริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเช่ือถือสามารถให้ความไว้วางใจได้ 
 3) ความเชื่อมั่นในบริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการ ผู้ให้บริการ
จะต้อง แสดงถึงทักษะความรู้สามารถในการให้บริการและ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล  
มีกิริยามารยาทท่ีดีใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และให้ความมั่งใจว่าผู้บริการจะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 
 4) ความตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง การแสดงถึงความ พร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้บริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความ
สะดวกจากการใช้บริการรวมทั้ง จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างท่ัวถึงรวดเร็ว 
 5) ความเอาใจใส่ในบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับการตามความต้องการที่แตกต่าง
ของผู้บริการแต่ละคน  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2020 ครั้งที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่จะทำการศึกษาคุณภาพการ
ให้บริการตามแนวคิดของ Parasuraman, et a1. โดยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  - ประชากร ผู้เข้าเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2020 ในวันท่ี 6-14 มีนาคม 2563 ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชาชนและ
สัดส่วนของประชากรที่แน่นอน 
  - กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความนา่จะเป็นและใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) โดยไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน จึงกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณจากสูตรของ Khazanie 
Ramakant (1996:403) 
 

                เมื่อ           𝑛 =
𝑝(1−𝑝)(𝑧)2

𝑒2
   

  n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  P  แทนค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
  e แทนค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
  Z แทนระดับความเชื ่อมั ่นที่ผู ้วิจัยกำหนดไว้ในที ่นี ้ใช้ระดับความเชื ่อมั ่นที่ 95% Z  

                        มีค่าเท่ากับ 1.96 
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ซึ่งแทนค่าจากสูตรได้ดังนี้ 

   n =        (0.05) (1-0.05) (1.96) 2 

              0.05 2
 

    = 384.16     

= 385 

 
 รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 385 ตัวอย่าง การกำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  
ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 
ตัวอย่าง 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม
งานผู้มาเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู ้ดแฟร์ 2020 ครั้งที่ 19 จะสอบถามในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ และเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพ
การให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เที่ยวงานงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะแบบสอบถามจะเป็น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีข้อคำถามจำนวน 25 ข้อ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สำหรับผลการทดสอบสมมตฐิาน คือ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้เที่ยวงานงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์กับปัจจัยส่วนบุคคลใช้ค่า Chi square ( ) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์นั 
(Pearson Correlation) เพื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร และเขียนอธิบายเชิงพรรณนา  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เที่ยวงานงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี” ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.80) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 
43.20) ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 55.80) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง (ร้อยละ33.00) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 21.00)  
 2. ผลวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เที่ยวงานงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  - ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .614 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ข้อจุด
เช็คอิน บรรยากาศ ทิวทัศน์ และความสวยงาม ของสถานที่จัดงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.708 รองลงมาข้อสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จุดทิ้งขยะห้องน้ำ เป็นต้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .698 ความสด สะอาดและรสชาติของอาหารภายในงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .709 ข้อมีจำนวนร้านอาหารที่หลากหลาย และเพียงพอต่อการจำหน่ายงาน  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .770 และข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  
ข้อการตกแต่งสถานที่ และสีสัน ความสวยงามภายในงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .801 ตามลำดับ 
  - ด้านความน่าเชื ่อถือไว้วางใจได้ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .618 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจข้อ ผู้จำหน่ายอาหารมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ สุภาพยิ้มแย้ม แจ่มใส  มีอัธยาศัยดี มากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .667 รองลงมาข้อผู้จำหน่ายอาหารสวมหน้ากากอนามัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .732 ข้อ
ชื ่อเสียง และความเชี ่ยวชาญในการให้บริการของผู้จำหน่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .733 ข้อ 
ผู้จำหน่ายอาหารเอาใจใส่ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .740 และข้อที่มี
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ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ข้อผู้จำหน่ายอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และทำงานอย่างคล่องแคล่ว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .817 ตามลำดับ  
  - ด้านความเชื่อมั่นในบริการ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .643 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากที ่สุดข้อมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง และชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .657 รองลงมาข้อมีรายละเอียดการจัด
งานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .686 ข้อมีขั้นตอนและ
วิธีการชำระเงินที่สะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .668 ข้อมีความหลากหลาย
ของสื่อประชาสัมพันธ์งานมีส่วนช่วยในการตัดสินใจมาเที่ยวงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .698 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อการจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริม และช่วยเหลือสังคมงาน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .827 ตามลำดับ 
  - ด้านความตอบสนองต่อความต้องการ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .615 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดข้อการ
รักษาความปลอดภัยภายในงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .693 รองลงมาข้อการจัดกิจกรรม การให้
ส่วนลด โปรโมชั่นของบูธต่าง ๆ ภายในงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .729 ข้อความ
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .655 ข้อมีคู่มือ 
แผนผัง ภายในงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .740 และข้อที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ข้อการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และให้บริการทันทีที่ลูกค้าต้องการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .710 ตามลำดับ 
  - ด้านความเอาใจใส่ในบริการ พบว่า ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .642 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดข้อพื้นที่จอดรถ
มีความสะดวก เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.26ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .668 รองลงมาข้อความสะอาดโดยทั่วไปของ
สถานที่ของงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .648 ข้อภายในงานมี
จุดตั้งเจลล้างมือที่เพียงพอต่อผู้เที่ยวงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .714 ข้อ
สถานท่ีการจัดงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์มีความเหมาะสมเดินได้สะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .665 และที่มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ข้อสถานท่ีภายในงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ มีที่นั่งพักผ่อนตามจุดชมวิว ต่างๆ เพียงพอ
ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .734 ตามลำดับ  
  

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เที่ยวงาน  
 งานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ของผู้เท่ียวงานงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 

ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม 

 S.D. ผลลัพธ ์
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร  4.17 0.614 มากที่สุด 
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้  4.12 0.618 มากที่สุด 
3.  ด้านความเช่ือมั่นในบริการ 4.18 0.643 มาก 
4. ด้านความตอบสนองต่อความตอ้งการ 4.09 0.615 มาก 
5. ด้านความเอาใจใส่ในบริการ 4.21 0.642 มากที่สุด 

รวม 4.15 0.554 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์
ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.15) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านด้านความเอาใจใส่
ในบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.21) ด้านการความเชื่อมั่นในบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.18) ด้านความเป็นรูปธรรม
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X

X X
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ของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.17) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.12) และด้านความ
ตอบสนองต่อความต้องการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.09) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความ  
 พึงพอใจของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อ

งานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 
เพศ X 
อาย ุ X 
ระดับการศึกษา X 
อาชีพ X 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ⁄ 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา จึงไม่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพการ
ให้บริการของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร ์แต่ปัจจัยสว่นบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพการให้บริการ
ของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่องานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม  
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร มงคลรัตนาศิริ (2559) ศึกษาด้านความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
อยู่ ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัย Anderson et al. (1994) กล่าวว่าเมื่อผู้ให้บริการ ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ จะส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ อีกทั้ง ได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สกุลทิพย์ โยธินนรธรรม (2557) กล่าวว่า ความไว้ 
เนื้อเช่ือใจเกิดจาก การได้รับสินค้าหรือบริการ ที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีการให้บริการด้วยความซื่อตรง ตรงไปตรงมา และรู้สึกถึง
ความปลอดภัย จากการใช้บริการ 
  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่องานสุราษฎร์ฟู ้ดแฟร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา จึงไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของ 
ผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์  ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน มีสถานที่ท่องเที่ยวงานของจังหวัด เพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้ผู้เที่ยวงาน ได้ เลือก  
ไม่ว่า จะเป็นเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และสนใจกิจกรรมในงาน และประสบการณ์มาเที่ยวงาน  ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า เพราะจะ 
มีการนึกถึงเหตุผลต่างๆ ในการเที่ยวงาน คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ได้สอดคล้อง
กับงานวิจัย ของ ฉัตรชัย อินทสังข์ และดุษฎี เทียมเทศ บุญมา สูงทรง (2554) ศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา  
 
ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้  
 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการให้บริการเป็นปัจจัย สำคัญเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์
มากที่สุด เพื่อนำผลการวิจัยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ พร้อมท้ังวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ศึกษาวิจัยเป็นแนวทางการศึกษาเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 
และการวางแผนธุรกิจแต่ละร้านค้าต่อไปในอนาคต  
 3. ผลจากการศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เที่ยวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ 2020 ครั้งที่ 19 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่เที่ยวงานในช่วงเริ่มจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งแรกนั้น ทำให้ทาง
หน่วยงานฯ หรือผู้ส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบของผู้ประกอบการร้านค้า และ 
ผู้เที่ยวงาน เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งถัดไป อาจมีการเกิดปัญหาวิกฤตแบบนี้ทางหน่วยงานฯ จะได้แก้ปัญหา วางแผน
รองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับมือได้อย่างรวดเร็วในอนาคตด้วย 

X X

X
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและสาเหตุหลักของการลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพในสังกัดโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือในการเก็บบันทึกข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างเป็นรายบุคคล กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ พยาบาลที่มีความตั้งใจลาออกที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และมีคุณสมบัติ คือ ปฏิบัติงานในองค์กรไม่เกิน 4 ปี  
 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า พยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออก
เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เเละสาเหตุรองลงมา ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ลักษณะงานหรือ
ภาระงาน และความก้าวหน้าในสายงาน ดังนั้นสาเหตุที่ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน ส่งผลให้พยาบาลมีความตั้งใจในการ
ลาออกมากขึ้น ซึ่งองค์กรจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญในการวางแผนและปรับปรุงนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
รักษาบุคลากรให้ดํารงอยู่ในองค์กรสืบต่อไป 
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Abstract 
 The study of reasons of voluntary turnover of among nurse of a public hospital in Bangkok. A qualitative 
study was used to collect data from 8 registered nurses in a public hospital. A semi-structured open-ended 
questionnaire was used to collect data using in-depth interviews. The data were transcribed and analyzed using 
thematic analysis process.The study identifies factors contributing to the current shortage of nursing workforce 
and their impact on registered nurses. It was found that the main reasons for supervisors and their relationships 
with colleagues Secondary causes of lack of support, lack of opportunities and career advancement for nurses. 
job growth and welfare. The findings can be helpful to policy makers at the decision-making level to resolve the 
nursing workforce shortage and its effects in the future by refining and developing relevant policies that will 
address and strengthen the nursing workforce to meet the demand and improve delivery of quality health 
services to all individual. 
 

Keyword:   Tendency to influence intention to resign, Public hospital, Nurse, Bangkok 
 
บทนำ 
 ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่า  การขาด
แคลนนี้เกิดจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและระบาดวิทยา การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือ  
โรคอุบัติใหม่ โรคเรื้อรัง และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ซึ่งทำให้ความต้องการบริการ การรักษาพยาบาลของประชาชนเพิ่มขึ้น
อย่างมาก และในระบบบริการสุขภาพนี้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงจัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
จัดบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและวิชาชีพพยาบาล ถือเป็นกำลังสำคัญในระบบสุขภาพ โดยเป็น
บุคลากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในระบบ สถานพยาบาลทุกระดับ ต้องการพยาบาลวิชาชีพเพื่อทำให้งานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟื้นฟสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล วิชาชีพพยาบาลจึงเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 
โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชน หรือแม้แต่สถานพยาบาลที่ ประกอบธุรกิจท่ัวไป (Kantha, 2014) 
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 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลรุนแรงมากขึ้น ทั้งการขาดแคลนพยาบาลที่มีทักษะวิชาชีพสูง และการขาดแคลนด้านจำนวน
ในการให้บริการ รวมทั้งยังเป็นภาระอย่างมากในการผลิตพยาบาลเพื่อชดเชยการสูญเสียดังกล่าว นอกจากนี้ Thailand Nursing 
and Midwifery Council (2009) รายงาน ว่ามีพยาบาลลาออกจากระบบราชการ รวมทั้งเปลี่ยนสายงาน เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี จาก
ระบบ 3,000 คน/ปี เป็นพยาบาลจบใหม่ 1,200 คน สรุปแล้วขณะนี้จำนวนพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ที่จะทดแทนพยาบาลวิชาชีพที่
ลาออกอยู่ในสถานะติดลบมากกว่าปีละ 2,000 คน (Nopamornrabordi, 2009) 
 ดังนั้น การวางแผนกำลังคนด้านการพยาบาลจึงต้องคำนึงถึงความเพียงพอท้ังด้านจำนวน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ของบุคลากร เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ( Kunaviktikul, Chitpakdee, 
Srisuphan, & Bossert, 2014) จากรายงาน การศึกษาความต้องการกำลังคนในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2552 - 2562) พบว่า จากการใช้
บริการสุขภาพของประชาชนไทย ประมาณ 65 ล้านคน มีความต้องการพยาบาลในอัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อ 400 หรือประมาณ 
163,500 - 170,000 คน ต่อประชากรทั้งประเทศ ซึ่งผลการสำรวจสำมะโนประชากร ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีจำนวนประชากรทั้ง
ประเทศ จำนวน 70,902,000 คน ด ังน ั ้นจ ึงม ีความต้องการพยาบาล จำนวน 157,560 คน โดยประมาณ (Srisuphan & 
Sawangdee, 2012) 
 สังเกตได้ว่าปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบว่าโครงสร้าง
อายุของพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นกำลังคนสูงอายุ คือ ร้อยละ 43 เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุในช่วงระหวา่ง 
30-39 ปี ซึ่งเป็นกำลังคนกลุ่มใหญ่ และอายุเฉลี่ยของพยาบาลเท่ากับ 38.30 ปี ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว ทำให้เห็นว่าพยาบาล
วิชาชีพเป็นกลุ่มพยาบาลสูงอายุที่มีแนวโน้มออกจากระบบบริก ารสุขภาพ เนื่องจากการเกษียณณอายุ คิดเป็นร้อยละ 23.40 หรือ
ประมาณ 27,731 คน ซ ึ ่ งจะส ่ งผลให ้ประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลว ิชาช ีพเป ็นอย ่ างมากในอก ี  15 ป ีข ้ างหน้า 
(Sawangdee,Theerawanwiwat,Lorjirachunkun, & Jitrawech, 2009) นอกจากนี้ พบว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายจำกัดตำแหน่ง
ราชการ กพหนดมาตรการให้ยกเลิกการใช้ทุนของพยาบาล เพราะรัฐบาลไม่มีตำแหน่งให้บรรจุ ในขณะที่มีนโยบายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) ทำให้โรงพยาบาลเอกชนขยายตัวและต้องการพยาบาล
เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และมีนโยบายดึงดูดให้พยาบาลเข้าทำงานเพิ่มมากขึ้น (Srisuphan & Sawangdee, 2012) จึงพบว่ามีการสูญเสยี
พยาบาลของรัฐอย่างต่อเนื่องจากภาระงานเพิ่มมากขึ้น แต่ค่าตอบแทนน้อย ทำให้พยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐ ตัดสินใจ
ลาออกจากระบบราชการ (Sawangdee, 2008) ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน รวมไปถึงการสรรหาและคัดเลอืก การจ่ายผลตอบแทน การจัดสวัสดิการ 
และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความมั่นคง และเกิดความผูกพันต่ออ งค์กรต่อไป การศึกษาครั้งนี้
มุ่งเน้นค้นหาสาเหตุหลักที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และลดอัตราการลาออกของพยาบาล โดยองค์กรสามารถนำผลการศึกษาไปกำหนดเป็นแนว
ทางแก้ไขต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. บทบาทและลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ  
  แนวคิดของบทบาท คําว่าบทบาท (role) เป็นคําที่มีความหมายหลากหลายและมีสําคัญมากในทางจิตวิทยา พฤติกรรม
ศาสตร และสังคมศาสตร มีผู้ให้ความหมายกับคําว่าบทบาทที่น่าสนใจ ดังนี้ 
  ศักดิ์ไทย สุกิจบวร (2545) ได้ให้ความหมายว่า บทบาท หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ใน
สถานภาพนั้นๆ หรือการกระทําตามอํานาจหน้าที่ และสิทธิส่วนบุคคลครอบครองอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับสายสวาท เผ่าพงษ , (2535  
อ้างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน่น 2544) ที่ให้ความหมายว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามเงื่อนไขอํานาจหน้าที่ที่ 
พึงกระทํา เมื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือฐานะใด โดยพฤติกรรมที่แสดงนั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ดํารงตําแหน่ง และความ
คาดหวังของสังคม ฮารดี้ และคอนเวย , (1978 อ้างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน่น 2544) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง ตําแหน่งกลุ่ม 
ของความคาดหวัง หรือกลุ่มพฤติกรรมที่เกี่ยวกับตําแหน่ง สอดคล้องกับ บีดเดิล (1979 อ้างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน่น, 2544)  
ที่กล่าวว่า บทบาท หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมที่ มีรูปแบบเฉพาะในตําแหน่งหนึ่งๆ ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมนี้จะบอกถึงลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ อาจจะสะท้อนให้เห็นความเป็นบุคคล สังคมและอาชีพ ตําแหน่งจะบอกถึงสถานะในสังคม หรือองค์กร ท้ังนี้ องค์กร
ต้องบ่งชี้กิจกรรมที่พึงปฏิบัติไว้อย่างชัดเชนและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้ครอบครองบทบาทได้แสดงบทบาทของตนออกมาตรงตาม
คาดหวัง อัลพอร์ท (1964 อ้างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน่น 2544) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัย 
4 อย่าง คือ 1. ความคาดหวังในบทบาท (role expectation) เป็นบทบาทตามความคาดหวังของผู้อื่น หรือเป็นบทบาทที่สถาบัน 
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องค์กร หรือกลุ่มสังคมคาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามสิทธิหน้าท่ีที่ บุคคลนั้นครองตําแหน่งอยู่ 2. การรับรู้บทบาท (role perception) 
เป็นการรับรู้บทบาทของตนว่า ควรจะมีบทบาทอย่างไร และสามารถมองเห็นบทบาทของตนได้ตามการรับรู้นั้น ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับความต้องการของบุคคลนั่นเอง ทั้งนี้การรับรู้บทบาทและความต้องการของบุคคล ย่อมขึ้ นอยู่กับลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 
ตลอดจนเป้าหมายในชีวิต และค่านิยมของบุคคลที่สวมบทบาทน้ัน 3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (role acceptance) ซึ่งเกิดขึ้น
ได้เมื่อมีความสอดคล้องกันของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทที่ตนเองรับรู้อยู่ การยอมรับ บทบาทเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบทบาทและการสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น เพราะบุคคลไม่ได้ยอมรับในบทบาทเสมอไป แม้ว่าจะ
ได้รับการคัดเลือกหรือถูกแรงผลักดันจากสังคมให้รับตาํแหน่ง และมีบทบาทหน้าท่ีปฏิบัติก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขัดแย้งกับความ
ต้องการหรือค่านิยมของบุคคลนั้น ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงบทบาทน้ัน 4. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตน (role performance) 
เป็นบทบาทที่เจ้าของสถานภาพแสดงจริง ซึ่งอาจเป็นการแสดงบทบาทที่สังคมคาดหวัง หรือตามการรับรู้และความคาดหวังของ
ตนเอง การที่บุคคลจะปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีได้ดีเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับในบทบาทนั้น 
 2. ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ  
  ทัศนา บุญทอง (2533) กล่าวว่า ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นงานที่มีความแตกต่างจากอาชีพอื่นๆ เนื่องจาก
อาชีพพยาบาลมีความเป็นวิชาชีพ คือ เป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถสูงและจําเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ หรือ
อาจกล่าวโดยทั่วไปว่าพยาบาลนั้นเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางการอบรมมาเป็นพิเศษในงานนั้น ซึ่งต้องการทั้งความรู้
ความสามารถ และการปฏิบัติทั้งสองด้านไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติอย่างเดียว และมีการทดสอบโดยสถาบันที่มีอํานาจเต็มที่
จะยอมรับให้หรือไม่ยอมรับให้ประกอบวิชาชีพน้ัน และตามปกติจะต้องมีให้ใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว สถาบันวิชาชีพเป็นผู้คอยดูแล
ติดตาม วางระเบียบกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพน้ัน ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนด้วย ส่วนผู้ประกอบวิชาชีพ
นั้น ก็คือ ผู้ที่มีความรู้สูง และได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะในวิชาชีพนั้น สอดคล้องกับ ฉัตรสุดา ปัทมะสุคนธ์ ( 2541 อ้างถึงใน  
สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549) ให้ความหมายลักษณะงานของพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพว่าเป็นการให้บริการแก่สังคมด้วยความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ ควบคุมการปฏิบัติอยู่เสมอ เป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์ในฐานะของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจ มีคุณค่าและมีความ
แตกต่าง การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ป่วยในการรับรู้ เข้าใจในบุคลิกลักษณะ ความเชื่อและรูปแบบของรูปแบบชีวิตด้วยความสัมพันธN
ที่ดี เอื้ออาทรตอบสนอง ต่อความต้องการการช่วยเหลือโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ศรัทธาในคณุค่า 
และศักดิ์ศรีในการเป็นมนุษย์ของบุคคล ซึ่ง พีรยา พงศ ,สังกาจ (2537 อ้างถึงใน สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549) ได้ขยายความหมาย
ลักษณะงานว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความรักความพึงพอใจในวิชาชีพ ใช้ศิลปะอย่างละเอียดอ่อน ประณีต เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้ป่วยและญาติ ซึ่งมีลักษณะงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลโดยตรง ซึ่งมีลักษณะโดย
ทั่วๆ ไป ดังนี้ 1) เป็นงานต้องอาศัยความรู้และความชํานาญเป็นหลัก เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพมีความรู้หรือศาสตร์ ที่เป็นของตนเอง 
ประกอบกับการปฏิบัติการพยาบาลเป็นงานท่ีต้องกระทํากับชีวิตผู้อื่นจะผิดพลาดไม่ได้ จึงต้องใช้ความรู้และการกระทําอย่างมีเหตุผล 
2) การทํางานเป็นทีม เนื่องจากการดูแลภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นงานท่ีมีขอบข่ายกว้าง และต้องอาศัยความร่วมมือของ
สมาชิกในทีมสุขภาพ ในการทํางานร่วมกัน ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพเป็นหน่ึงในทีมสุขภาพ จึงต้องมีส่วนร่วมกับสมาชิกอ่ืนๆ ซึ่งจะต้อง
มีการสื่อสารที่เป็นระบบและชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ทําให้การรักษาสุขภาพมีคุณภาพสูง 3) เป็นงานที่ต้องเผชิญ
ความเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมานของผู้รับบริการประสบกับสิ่งไม่สดชื่อสวยงาม และสภาวะอารมณ์ที่ไมค่งที่ของผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย 
และบุคลากรในทีมสุขภาพ บรรยากาศจึงต่างไปจากการทํางานในอาชีพอื่นๆ 4) การทํางานเป็นลักษณะผลัดหมุนเวียนกัน เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ปjวยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งต้องขึ้นปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร์และอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ จึงทําให้
พยาบาลวิชาชีพต้องปรับตัวกับรอบการนอนใหม่ มีผลให้จังหวะชีวภาพเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทํางานลดลง และ
ผู้ทํางานเกิดความเครียดได้ 5) เป็นงานท่ีเสี่ยงอันตราย เพราะเป็นงานท่ีกระทําต่อผู้อื่น จึง ต้องมีความรับผิดชอบสูงจะทําให้เกิดการ
ผิดพลาดไม่ได้ ลักษณะงานเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย 6) เป็นงานท่ีหนักเนื่องจากผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง พยาบาลวิชาชีพที่ทํางาน 
ต้องมีการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายในแต่ละเวร โดยการส่งเวรทําให้พยาบาลต้องขึ้นทํางานเร็วกว่าเวลาทํางานจริง 
30 นาที ถึง 1ชั่วโมง และลงเวรช้ากว่าเวลาจริง 30 ถึง 1 ชั่วโมง 2. ลักษณะงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโดยตรงที่ไม่ได้
ทํางานเกี่ยวกับวิชาชีพโดยตรง แต่ทํางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและอาศัยความรู้ทางการพยาบาลไปใช้ ซึ่งได้แก่ 1) ครูพยาบาล 
2) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการวางแผน สนับสนุนการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการรกัษาพยาบาล 
รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับประชาชน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา สนับสนุนทางวิชาการการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ 3) นักวิชาการฝ่ายแผนงานลักษณะเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานสาธารณสุขท้ังแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการตลอดจนการประสาน และการจัดทําแผนพัฒนา เป็นศูนย์ข้อมูลสาธารณสุข 4) นักวิชาการสาธารณสุข
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ลักษณะงานเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางด้านวิชาการสุขศึกษา เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขในโครงการ
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 5) นักพัฒนาบุคลากร ลักษณะงานเกี่ยวกับการฝ7กอบรมและส่งเสริมบุคลากรทางการพยาบาล ให้มี
ความรู้ความสามารถและสมรรถภาพเพิ่มขึ้นโดยนักพัฒนาบุคลากรจะเป็นผูร้ับนโยบายจากผู้บริหา โรงพยาบาล โดยสรุปลักษณะงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นงานที่มีความจําเป็นต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีบทบาทหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
การดูแลสุขภาวะที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะ มีใจรักในการให้บริการ เห็นศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ให้บริการอย่างเสมอภาค 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจลาออกจากองค์กร 
  แนวคิดของมาร์ชและไซมอน March และ Simon (1958, 99) ด็เสนอแนวความคิดว๋าการลาออกจาก งานมี
องค์ประกอบสองส่วน คือ การตระหนักถึงความต้องการลาออก และการตระหนักถึงความสะดวกในการเปลี่ยนงาน กล่าวคือ บุคคล
จะมีการพิจารณาถึงงานที่ทําและ ตัดสินว่าตนเองมีความพอใจมากน้อย เพียงไร ความพอใจนี้จะเกี่ยวข องกับความพึงพอใจใน
ลักษณะงานด้านต่างๆ เช่น ลักษณะการบังคับบัญชา ค่าตอบแทนท่ีได้รับ เป็นต้น และพิจารณาการคาดการณถ์ึงผลที่ได้รับซึง่สัมพันธ์
กับงาน ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน และสภาพการทํางานขณะเดียวกันก็จะเปรียบเทียบกับงานที่ทําและบทบาทที่ได้รับว่ามีความเหมาะสม
เท่าใด สําหรับความเป็นไปได้ที่จะได้งานใหม่ก็จะเป็นส่วนท่ีจะนํามาพิจารณา ประกอบในการตัดสินใจลาออกจากงานเนื่องจากทําให้
บุคคลมีความต้องการงานใหม่ ไม่พึงพอใจงานเดิม  
  Hom และ Griffeth (1994, 51-53) ได้ดัดแปลงตัวแบบของการลาออก จากงานของมารช์และไซมอน  และอธิบาย
เพิ่มเติมว่าตัวแบบลาออกจากงานของมารช์และไซมอน มาจากทฤษฎีการจูงใจที่เรียกว่าความสมดุลขององค์การ (organizational 
equilibrium) ซึ่งอธิบายถึงความสามารถขององค์การในการจูงใจให้พนักงานยังคงมาทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยสิ่งจูงใจ เช่น 
เงินเดือนที่สามารถตอบสนองค่านิยมและความต้องการของพนักงานได้เมื่อพนักงานได้รับสิ่งจูงใจที่เขาต้องการ ก็จะตอบแทนด้วย
การทุ่มเททํางานให้กับองค์การ เมื่อองค์การและพนักงาน ต่างรักษาสมดุลของการให้สิ่งจูงใจกับความทุ่มเทในการทํางาน องค์การก็
จะเกิดความสมดุล สามารถอยู่รอดและดําเนินการต่อไปได้ และในขณะเดียวกันก็จะลดแนวโน มการลาออกจากองค ,การของ
พนักงานได้ 
 4. การวัดความต้ังใจลาออกในองค์กร  
  วิธีที่ง่ายและให้ผลในทางที่เป็นไปได้มากสุดในการวัดหรือทํานายพฤติกรรม คือ การศึกษาถึงความตั้งใจในการกระทํา
พฤติกรรมนั้น ถ้าสามารถวัดความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมทํานายพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด 
ความตั้งใจลาออกจากงานจึงถือว่าเป็นตัวพยากรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการลาออก Taunton และคณะ (1997) ได้เน้นย้ำถึง
ความตั้งใจคงอยู่หรือในทางตรงข้ามว่าความตั้งใจลาออกเป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดของการลาออก เพราะความตั้งใจคงอยู่หรือลาออก
เป็นการแสดงถึงการวางแผนในอนาคต การทําความเข้าใจเกี่ยวกับความตั้งใจลาออกของบุคลากร อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส่งผลต่อความตั้งใจนี้ก่อนที่จะมีการลาออกจริง ส่วน Irvine และ Evans พบว่าความตั้งใจลาออกมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการ
ลาออก (Chan & Morrison 2000) จึงควรตรวจสอบความตั้งใจลาออกของบุคลากรปัจจุบันและหาตัวพยากรณ์ของความตั้งใจนั้น 
เพื่อหาทางจัดการกับปัจจัยเหล่านั้น จะได้หยุดยั้งการลาออกก่อนเวลาอันควรได้ (Seybolt 1986 อ้างถึงใน จิรัชยา เจียวก๊ก, 2556) 
หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน (Kunaviktikul, Nuntasupawat, Srisuphan, & Booth 2000 อ้างถึงใน  
จิรัชยา เจียวก๊ก, 2556) หรือลดความเป็นไปได้ที่จะมีการลาออกและสามารถควบคุมการลาออกที่เราไม่ต้องการได้ กล่าวโดยสรุป
ความตั้งใจลาออก หมายถึง เจตคติ การรับรู้ถึงความเป็นไปได้ หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่บอกถึงความเป็นไปได้ที่จะลาออก
จากงานหรือโอนย้ายจากงานท่ีทําอยู่ในปัจจุบัน ไปทํางานที่อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานการพยาบาลโดยความสมัครใจ โดยมีการ
วางแผนถึงความเป็นไปได้และความคุมค่าของงานใหม่ในองค์ารอื่นก่อนท่ีจะตัดสินใจลาออกจากองค์กรในปัจจุบัน  
 5. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจลาออก  
  Mowday และคณะ (1982) กล่าวว่า การที่พนักงานจะมีความตั้งใจที่จะคงอยู่หรือลาออกจากองค์กรเป็นผลมาจาก  
2 ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ 1. ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่องาน (affective responses to the Job) สามารถ นําไปสู่พฤติกรรมความตั้งใจ
ที่จะลาออก และก่อให้เกิดพฤติกรรมการลาออกได้ เช่น ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพัน ต่อองค์กร (organizational 
commitment) ความผูกพันต่องาน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกเหล่านี้ ก็สามารถช่วยลดความตั้งใจที่จะลาออกของ
พนักงานได้ด้วยเช่นกัน 
  สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึงกล่าวสรุปว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือนประจํา เงินรายได้พิเ ศษ เงินค่า
ปฏิบัติงานในยามวิกาลเวรบ่ายและดึก เงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการหอพัก การ
ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน  
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  1) ความสําเร็จในงาน เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการป้องกันปัญหาที่
จะเกิดขึ้น ทําให้งานสําเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในผลงานของตนที่ทํางานสําเร็จเป็นที่พึงพอใจ
ของทั้งผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองความต้องการในระดับสูงสุดของมนุษย์ คือ ความต้องการ
ความสําเร็จตามทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ของมาสโลว (Maslow 1970) ความรู้สึกถึงความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานเป็น
แรงจูงใจให้พยาบาลมองเห็นคุณค่าของตน เกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลให้มีความพึงพอใจในงาน พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น (สายสมร เฉลยกิตติ 2545) บุคคลที่มีความต้องการความสําเร็จสูงมักจะแสวงหางานที่ท้าทายหรือโอกาสในการเรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการความสําเร็จ (Fletcher 2001)  
  2) การได้รับการยอมรับรับถือเป็นการได้รับการยอมรับนับถือท้ังจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นทั้งใน
และนอกหน่วยงาน โดยการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี ให้กําลังใจ หรือการแสดงออกที่ทําให้เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถ เมื่อทํางานสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้รู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อหน่วยงาน ในการปฏิบัติงาน พยาบาลย่อม
ต้องการให้ความสําเร็จของตนได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะจากบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันหรือบุคลากรวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แพทย์ เภสัชกร เป็นต้น เพราะการได้รับการยอมรับนับถือเป็นการตอบสนองความต้องการในระดับ 3 และ 4 ตามทฤษฎีความต อง
การพื้นฐานของมนุษย์ของมาสโลว (Maslow 1970) 
  3) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีมีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้ลงมือทําตั้งแต่ต้นจนจบ หรือเป็นงาน
ที่มีลักษณะทําโดยลําพังคนเดียวได้ และต้องใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ที่ต้องให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงแม้ในยามวิกาล ต้องเผชิญกับปัญหารวมถึงภาวะ
วิกฤตต่างๆ ทางคลินิก นอกจากนี้ยังต้องสนองตอบความต้องการและความคาดหวังทั้งจากผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพปัจจุบันที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นปฏริูป
ระบบสุขภาพ การธํารงรักษาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง การเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียด เหนื่อย
ล้าจนอาจเกิดความท้อแท้ลาออกจากงานได้ นอกจากนี้ลักษณะงานการพยาบาลเป็นงานประจําวันที่ค่อนข้างซ้ำซาก อาจทําให้เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายได้  
  4) หน้าที่ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายงานและมีอํานาจในงานอย่างเต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ 
โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบจะต้องกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานหรือที่เรียกว่าแบบพรรณนาลักษณะงานไว้อ ย่าง
ชัดเจน ให้อํานาจในการจัดสินใจเกี่ยวกับงาน ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม หรือมีการกระจายอํานาจ บรรยากาศองค์กรที่ให้
ความสําคัญกับความเป็นอิสระในวิชาชีพ มีโรงสร้างที่กระจายอํานาจ มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น Magnet hospital จะประสบ
ความสําเร็จในการธํารงรักษาบุคลากร มีอัตราการลาออกและอัตราการว่างงานต่ำกว่า และพยาบาลมีระดับความพึงพอใจในงานสูง
กว่าโรงพยาบาลทั่วไป  
  5) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร'วมงานเป็นการใช้ศาสตร์และศิลปในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  
(สุลักษณ์ มีชูทรัพย, 2539) ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลได้ร่วมกันทํากิจกรรมและมีส่วนร่วมในด้านการติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือ  
การเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาและการจูงใจซึ่งกันและกัน (Knowles & Saxberg 1971) งานการพยาบาลเป็นงานท่ีต้องทํางานเป็น
ทีม จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและประสานงานกันที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเองและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะการขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการลาออก
จากงาน เพราะงานของพยาบาลวิชาชีพไม่สามารถทําเพียงคนเดียวได้ เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการทํางาน 
เพราะบุคคลไม่สามารถทํางานให้ประสบความสําเร็จได้โดยเพียงลําพัง เนื่องจากในการทํางานจะต้องมีการประสานงานร่วมกัน  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
(บรรยงค์ โตจินดา 2546) ดังนั้น การสร้างสัมพันธภาพหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน เพราะทําให้
เกิดบรรยากาศทํางานที่ดี เต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความ สามัคคี ประสานงานร่วมมือกันทําให้งานบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน และองค์การลดการสูญเสียที่จะเกิดจากการลาออกโอนย้ายของบุคลากรในหน่วยงาน 
  6) การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บริหารมีการดำเนินงานในองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
และยุติธรรม กำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความสม่ำเสมอกับบุคลคลทุกคนในองค์ก (เสนาะ ติเยาว , 2539) 
ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ตอ้งมีความรับผดิชอบในการสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีขององค์กร ซึ่งทำให้
เกิดขวัญและกำลังใจในงานแก่บุคคลในองค์าร (Kossen et al. 1975 อ้างถึงใน จิรัชยา เจียวก๊ก, 2556) 
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  7) โอกาสก้าวหน้าในงาน เป็นการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงการมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้มีความพร้อมในหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม ดูงาน หรือให้โอกาสในการศึกษาต่อเนื่อง การพิจารณาเลื่อน
ตำแหน่งหรือปรับขั้นเงินเดือนต้องสอดคล้องกับความสามารถและผลการปฏิบัติ งาน ตลอดจนการสนับสนุนในการทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับตำแหน่ง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจทำให้มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันกับงานและองค์กรไม่คิดลาออกจากงาน และยังทำให้บุคลากรผู้มีคว ามรู้ความสามารถมี
คุณค่าต่อองค์กร เพราะทำให้เกิดผลงานที่ดี (เอกชัย กี่สุขพันธ, 2538) โอกาสก้าวหน้าในงานเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตัดสินใจไมออกจากองค์กร (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน, 2541) 
   ปฐมพงษ์ โตพานิชย์สุรีย์ (2553) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาคนเก่งในองค์การ กรณีศึกษา
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พบว่า ช่วงอายุการทำงาน 7 - 9 ปี มีความผูกพันต่อองค์การต่ำที่สุด รองลงมา คืออายุการทำงานต่ำกว่า 4 
ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความผูกพัน ต่อองค์การสูงกว่าปริญญาโท และปริญญาเอกตามลำดับ  
   วรรษพร อากาศแจ้ง (2555) ผลการศึกษาพบว่าสถานะทางอาชีพ (Professional Status) และสัมพันธภาพในการ
ทำงาน (Interpersonal relationship) ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออก ในขณะที่ปัจจัย ลักษณะงานและความสำเร็จของงาน 
ระบบบริหารราชการ ค่าตอบแทน ชีวิตความเป็นอยู่และสถานภาพการทำงานไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออก 
 6. ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 
  ทฤษฎีสองปัจจัย (two factor theory) เป็นทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg and Others (1959 อ้างถึงใน จิรัชยา 
เจียวก๊ก, 2556) ได้ศึกษาทำการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคคล เขาได้ศึกษาถึงความต้องการของคนในองค์กรหรือการ
จูงใจจากการทำงานโดยเฉพาะเจาะจง ได้ทำการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจทำงานของนักบัญชีและวิศวกรจำนวน 
200 คน ผลการศึกษา สรุปว่าความพอใจในการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของคนมีความแตกต่างกัน คือ การที่บุคคลพอใจใน
งานไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แต่ถ้าคนใดมีแรงจูงใจในการทำงานแล้วคนนั้นจะตั้งใจทำงานให้เกิดผลดีได้ 
การศึกษาของเขามีคำถามว่าคนเราต้องการอะไรจากงาน คำตอบก็คือบุคคลต้องการความสุขจากการทำงาน ซึ่งสรุปได้ว่าความสุข
จากการทำงานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานที่ทำ โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานที่ทำนั้นไม่
ได้มาจากกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (motivational factors) และปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุข
ศาสตร์ (maintenance or hygiene Factors) 
  1. ปัจจัยจูงใจ (motivational Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ
เป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจัยที่
สามารถตอบสนองความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วย อันได้แก่ 
   1.1 ความสำเร็จในการทำงาน (achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทำงานได้เสร็จสิ้น และประสบ
ความสำเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสำเร็จจึงเกิดความรู้สึก
พอใจและปลาบปลื้มในผลสำเร็จของงานนั้น ๆ 
   1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จาก
เพื่อน จากผู้มาขอรับคำปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การ
ให้กำลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสำเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสำเร็จในงานด้วย 
   1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (the work itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ 
ท้าทายให้ลงมือทำ หรือเป็นงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยลำพังแต่ผู้เดียว 
   1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ใหม่ๆ และมีอำนาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจ หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 
   1.5 ความก้าวหน้า (advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์กร การมี
โอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มหรือได้รับการฝึกอบรม 
  2. ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (maintenance or hygiene factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ำจุนให้แรงจูงใจ ใน
การทำงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การบุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบ
งานขึ้น และเป็นปัจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 
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   2.1 ผลประโยชน์ตอบแทน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็นที่พอใจ
ของบุคลากรที่ทำงาน 
   2.2 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ( interpersonal relation superior, 
subordinate and peers) หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทำงาน
ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
   2.3 นโยบายการบริหารขององค์กร (company policy and administration) หมายถึง การจัดการและการ
บริหารขององค์กรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
   2.4 สภาพแวดล้อมในการทำงาน (working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ ช่ัวโมงการทำงาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
   2.5 ความมั่นคงในการทำงาน (security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน ความ
ยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร 
   2.6 การปกครองบังคับบัญชา (supervision-technical) หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการทำงาน 
หรือความยุติธรรมในการบริหาร ปัจจัยค้ำจุนไมใช่สิ่งจูงใจที่จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่เป็นข้อกำหนดที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิด
ความไม่พึงพอใจในงานที่ทำ ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้แล้วอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่พนักงานได้ ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อ
เรียกร้องหรือต่อรอง ผู้บริหารจึงมักจัดโครงการด้านผลประโยชน์พิเศษต่างๆ เพื่อให้พนักงานพึงพอใจ เช่น การลาป่วย การลาพัก
ร้อน และโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน 
   ดังนั้น ในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg เป็นการศึกษาเพื่อที่จะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการทำงานนั้นมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ซึ่งทฤษฎีที่สามารถจัดองค์ประกอบแรงจูงใจได้อย่างชัดเจนและ
ครอบคลุม คือ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบอร์ก ซึ่งทางผู้วิจัยมีความสนใจและใช้ทฤษฎีนี้เป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากเมื่อ
บุคคลเกิดความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แล้วก็จะทำให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งเมื่อเกิดแรงจูงใจในการทำงานแล้ว
พวกเขาก็จะทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งเมื่อพวกเขาเกิดความรู้สึกเหล่านี้
แล้ว ก็จะกลายเป็นความรู้สึกจงรักภักดีและสั่งสมจนกลายเป็นความผูกพันต่อองค์กรต่อไป จนไม่คิดที่จะลาออกไปทำงานท่ีอื่น 
 7. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 
  ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจำนวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้ม
ของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง 
และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่น  ๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ 
และความปรารถนาเหล่านี้ Maslow ได้เรียงลำดับความต้องการของมนุษย์จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลำดับดังน้ี 
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 
  2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 
  3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) 
  4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) 
  5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) 
          
วิธีการศึกษา 
 จากการดำเนินการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยให้ความสนใจศึกษาประเด็นสาเหตุหลัก
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการตั้งใจการลาออก และการโยกย้ายของพยาบาลโดยตรง ซึ่งจะนําไปสู่คําตอบที่ตรงประเด็นมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อทราบถึงสาเหตุที่สําคัญที่มีผลทําให้เกิดการตัดสนิใจลาออกของพยาบาลที่ตรงจุดความรู้สึกชัดเจนและแท้จรงิ และสามารถ
ที่จะนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนวางแผนการรกัษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่กับองค์กร สร้าง
ผลดีทั้งในเรื่องของการลดงบประมาณเพื่อการสรรหา คัดเลือก และการฝึกอบรม ตลอดจนส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบไปด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และ
กระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่มีความตั้งใจ
ลาออก ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปฏิบัติงานในองค์กรไม่เกิน 4 ปี โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 1 กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูล รายละเอียดผู ้ให้การสัมภาษณ์สาเหตุความตั ้งใจในการลาออก และการโยกย้ายของพยาบาล  
 โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่มีความตั้งใจลาออก 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมลู ตำแหน่ง 
ระดับปริญญาตรี 5 ท่าน พยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลเด็ก 

พยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลตา หู คอ และจมูก 
พยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลพิเศษ 
พยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลรังสีและเคมีบำบัด 
พยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 3 ท่าน วิสัญญีพยาบาล 
พยาบาลเฉพาะทางอายุรกรรมและศัลยศาสตร์ 
พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชและสุขภาพจิต 

 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การวิจัยเชิงเอกสาร 
   การวิจัยเชิงเอกสารนั้นโดยผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเลือกจากข้อมูลและเนื้อหาสัมพันธ์กับเรื่องที่ศึกษาดังนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำและกลยุทธ์
การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์อนาคตภาพการพัฒนากำลังคน ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตั้งใจ
ใน การลาออกของพนักงานในองค์การจากเอกสารต่าง ๆ (Indirect Data Collection) เป็นต้น เพื่อศึกษารายละเอียดและนํามาตั้ง
คําถามในการสัมภาษณ์ 
  2. การสัมภาษณ์เจาะลึก 
   ผู้วิจัยมีการออกแบบคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง คือ เป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็น
กระบวนวิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง และพร้อมท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนคำถามให้มีความสอดคล้อ งกับผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละคน ในแต่ละสถานการณ์ ที่มีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลตอบ
ข้อคำถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึกจึงสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (One-on-one Interview) เพื ่อให้เห็นประเด็นชัดเจน และ
ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ ท่ีมีทั้งมิติของความความลึกและความกว้างเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ  
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากประเด็นคำถาม โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง โดยการกำหนดแนวคำถามปลายเปิด ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์ไป ตามลำดับประเด็นคำถามที่เตรียมไว้ ล่วงหน้า และ
ดำเนินการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ โดยสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอตอบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งข้อคำถามนี้
สร้างขึ้นจากเอกสาร ตำรา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครอบคลุมกรอบแนวคิดงานวิจัยพร้อมทั้งขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แต่ก็มีความยืดหยุ่นในแบบกว้างและมีข้อคำถามเพิ่มเติมระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อเจาะประเด็นจากบทสัมภาษณ์ที่
ได้รับ เพ่ือสามารถนำความคิดเห็นถึงสาเหตุที่แท้จริง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกมาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร โดยการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้และผสมผสานวิธีการวิจัยที่
เรียกว่า Multiple Triangulation (Yin,1994) ดังต่อไปนี้ 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙๗ 

  1. Data triangulation คือ การใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในการศึกษาปรากฏการณ์เดียวกัน ได้แก่ การศึกษา
เอกสารและการเก็บข้อมูลจากบุคคลในสถานท่ีที่แตกต่างกัน 
  2. Investigator triangulation คือ การใช้ผู้เก็บข้อมูลหลายคนในแต่ละสถานการณ์ 
  3. Theory triangulation คือ การใช้ทฤษฎีต่างกันในการตีความปรากฏการณ์ 
  นอกจากน้ี ระหว่างการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยได้ดำเนินการสะท้อนและพรรณนาข้อมูล ตามปรากฏการณ์ร่วมด้วยอัน
แนวทางสำคัญที่สามารถนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ 
  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะ ผู้วิจัยนำบทสัมภาษณ์ที่ได้ทั้งหมดมาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ ได้
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2549)  
  1. อ่านบทสัมภาษณ์เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้ง ( Intimate Familiarity) กับเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค้นหาประเด็นหลัก (Themes) ต่างๆ จากท่ีปรากฏจากการสัมภาษณ์ 
  2. จำแนกข้อมูลตามประเด็นหลัก (Themes) ในบทสัมภาษณ์โดยแยกตามกลุ่มตัวอย่าง 
  3. นำข้อมูลตามประเด็นหลัก (Themes) ในบันทึกบทสัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างมาจัดเรียงข้อมูลใหม่ตาม
ประเด็นหลัก (Themes) เดียวกัน แล้วจึงจัดข้อมูลทั้งหมดในกลุ่มเดียวกันนี้ ออกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ (Subset) เพื่อนำข้อมูลกลุ่มย่อย
เหล่านี้มาสังเคราะห์เป็นประโยคหลัก (Statement) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้อความเชิงวิเคราะห์ (Analytic Text) (Miles and 
Huberman, 1994, อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2549) ซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล (Data Display) เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่ซับซ้อน และสร้างคำอธิบายที่เป็นนามธรรม ข้อความเชิงวิเคราะห์ยังคงถือเป็นข้อมูลแต่เป็นนามธรรมมากขึ้นจึงจัดได้ว่าเป็น
ข้อมูลทุติยภูมิ (Meta-Data) ประเภทหนึ ่ง การสร้างข้อความเชิงวิเคราะห์จึงเท่ากับเป็นการลดปริมาณข้อมูลลงไป ( Data 
Reduction) 
  ดังนั้น จากวิธีการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจะนำข้อความเชิงวิเคราะห์ (Analytic Text) มาวิเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการทําวิจัย เพื่อหาผลสรุปต่อไป 
 

ผลการศึกษา 
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ตารางที่ 2   สรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ตำแหน่ง สาเหตุและประเด็น บทสัมภาษณ์ 
พยาบาลว ิ ชาช ีพงานการ
พยาบาลเด็ก 
 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 

“ภาระงานหนักแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า สวัสดิการไม่ตอบโจทย์ใน
การดำเนินชีวิต” 

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
เพื่อนร่วมงาน 

“ไม่ค่อยเต็มที่เพราะมีกรอบหน้าที่ และบริบทของงานที่มีเพื่อน
ร่วมงานท่ีอายุงานมากกว่า อาจจะไม่ได้เต็มที่แต่ก็ไม่ได้รูส้ึกอึดอัด” 

พยาบาลว ิ ชาช ีพงานการ
พยาบาลตา หู คอและจมูก 

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
เพื่อนร่วมงาน 

“ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ หากไม่ใช่คำสั่งจากหัวหน้า ผลักภาระ
ในการรับผิดชอบ” 

ลักษณะงานและภาระงาน  “รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่จำเจ ไม่มีความท้ายทาย และเบื่อหน่าย
เพื่อนร่วมงานท่ีไม่ตั้งใจในการทำงาน” 
“ไม่ค่อยซับซ้อนหากมีประสบการณ์ทำงานมากพอและมีวุฒิภาวะ
ทั้งทางปัญญา ก็สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม” 

ผู้บังคับบัญชา “ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าใน
งาน” 

พยาบาลว ิ ชาช ีพงานการ
พยาบาลพิเศษ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ “ไม่เหมาะสมกับภาระงานท่ีซับซ้อนและอยู่บนความเสี่ยง” 

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
เพื่อนร่วมงาน 

“ความคาดหวังที่สูงจากเพื่อนร่วมงาน”, 
“การตัดสินใจไม่ได้เต็มที่ ถูกปิดกั้นโดยเพื่อนร่วมงาน” 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙๘ 

ตำแหน่ง สาเหตุและประเด็น บทสัมภาษณ์ 
พยาบาลว ิ ชาช ีพงานการ
พยาบาลรังสีและเคมีบำบัด 
 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ “ยังไม่พอใจในผลตอบแทน เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น” 

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
เพื่อนร่วมงาน 

“ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ไม่เต็มใจในการตอบข้อซักถาม และ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา” 

การเติบโตในสายงาน “ยังไม่ได้ขึ ้นเป็นหัวหน้าเวรมากเท่าที ่ควร เมื ่อเทียบกับรุ ่นปี
เดียวกันจากหอผู่ป่วยอื่นๆ จึงรู้สึกไม่ได้เติบโตในงาน” 

ผู้บังคับบัญชา “ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ การให้ยาในปัจจุบันจึง
เป็นการให้ยาแบบอิงใบอนุญาตจากผู้ที่เรียนมาแล้วเท่านั้นตลอด
ระยะเวลาการทำงาน จึงคิดว่าหัวหน้าควรพิจารณาในด้านนี้ให้
มากขึ้น” 

พยาบาลว ิ ชาช ีพงานการ
พยาบาลอายุรศาสตร์และจิต
เวชศาสตร์ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ “เงินเดือนที่ไม่เหมาะสมกับภาระงาน”, 
“ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง” 

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
เพื่อนร่วมงาน 

“ขาดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของ
ตัวเอง เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าคอยช่วยคิดเสมอ ทำให้
ไม่ได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเอง” 

ผู้บังคับบัญชา “ได้รับการสนับสนุนแต่ไม่มาก แต่ก็ไม่ได้ถึงกับละเลย เช่น ยังไม่ได้
ส่งเรียนต่อเฉพาะทาง ไม่ได้รับการสนับสนุนในการทำโครงการที่
สนใจ” 

 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

ตารางที่ 3   สรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

ตำแหน่ง สาเหตุและประเด็น บทสัมภาษณ์ 

วิสัญญีพยาบาล 
 
 

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่ าง
เพื่อนร่วมงาน 

“ถูกกดดันจากเพื่อนร่วมงาน”, 
"การตัดสินใจไม่ได้เต็มที่เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าเป็น  
ผู้ตัดสินใจสุดท้าย” 

ผู้บังคับบัญชา “ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง” 

พยาบาลเฉพาะทางอายุรก
รรมและศัลยศาสตร์ 

ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่ าง
เพื่อนร่วมงาน 

“ไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ในโครงการต่างๆที่
เราเป็นหัวหน้าโครงการ ต้องคอยตามงานเป็นระยะ บางทีก็รู้สึก
เหนื่อยไม่อยากทำแล้ว” 

พยาบาลเฉพาะทางจิตเวช
และสุขภาพจิต 

ลักษณะงานและภาระงาน “รู้สึกเหนื่อยกับภาระงาน ต้องคอยคิดโครงการเพื่อทำผลงานหลัง
เรียนจบ งานปกติเราก็ต้องทำรู้สึกว่าหนักเกินไป กลับถึงบ้านก็ต้อง
นั่งทำงานคุณภาพ เหมือนไม่ได้หยุดพักเลย” 

 
 
วิเคราะห์สาเหตุ 
 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ข้างต้น โดยนําข้อความเชิงวิเคราะห์ (Analytic text) มาหาความสัมพันธ์เพื่อนํามาสู่ข้อสรุป
ในแต่ละสาเหตุหลัก สามารถจําแนกรายละเอียดของการวิเคราะห์แต่ละสาเหตุได้ดังนี้ 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
  จากการสัมภาษณ์สาเหตุความตั้งใจในการลาออก ของพนักงานสายสนับสนุน โรงพยาบาลของรัฐแห่งหน่ึง พบว่า การที่
ไม่ได้ความความรัก และรับการยอมรับนับถือ (Recognition) จากเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นในหน่วยงาน ด้วยการได้รับคำยกย่อง
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ชมเชย แสดงความยินดี และยอมรับในความสามารถจากสายอาชีพการงานนั้น ตลอดจนเกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างบุคคลภายในองค์การ ทำให้ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออก เนื่องจากพนักงานงานท่ีทำงานในหน่วยงาน
มีจำนวนมากมีความหลากหลายของบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัย ทัศนคติของแต่ละบุคคล ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ อาจมี
รูปแบบการทำงานที่ไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดความรู้สึกทำงานไม่เต็มที่ เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้บรรยากาศในที่ทำงาน
ไม่ดี และพนักงานปฏิบัติงานอย่างไม่มีความสุข ด้านล่าง คือ บทสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์เล่าเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความความ
ขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
  “ไม่ค่อยเต็มที่เพราะมีกรอบหน้าที่ และบริบทของงานท่ีมีเพื่อนร่วมงานที่อายุงานมากกว่า อาจจะไม่ได้เต็มที่แต่ก็ไม่ได้
รู้สึกอึดอัด” 
  “ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ หากไม่ใช่คำสั่งจากหัวหน้า ผลักภาระในการรับผิดชอบ” 
  “ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ไม่เต็มใจในการตอบข้อซักถาม และช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา” 
  “ขาดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของตัวเอง เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าคอยช่วย 
คิดเสมอ ทำให้ไม่ได้ใช้ความคิดและความสามารถของตนเอง” 
  “ไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ในโครงการต่างๆที่เราเป็นหัวหน้าโครงการ ต้องคอยตามงานเปน็ระยะ  
บางทีก็รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำแล้ว” 
 2. ผู้บังคับบัญชา 
  การทําวิจัยเรื่องสาเหตุเชิงลึกความตั้งใจในการลาออกของพนักงานของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง พบว่าพฤติกรรมของ
หัวหน้างานมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่บั่นทอนกำลังใจของพนักงาน คือไม่สนใจและไม่ใส่ใจในความสำเร็จและก้าวหน้าของพนักงาน 
หรือให้ความสนใจเป็นบางคน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการรับรู้ที่ไม่ดีต่อหัวหน้างาน ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ
ทำงาน 
  ด้านล่าง คือ บทสัมภาษณ์ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อการกระทําของหัวหน้างาน
หรือผู้บังคับบัญชา 
  “ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในงานท่ีทำให้เกิดความก้าวหน้าในงาน” 
 “ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ การให้ยาในปัจจุบันจึงเป็นการให้ยาแบบอิงใบอนุญาตจากผู้ที่เรียนมาแล้วเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาการทำงาน จึงคิดว่าหัวหน้าควรพิจารณาในด้านนี้ให้มากข้ึน” 
 “ได้รับการสนับสนุนแต่ไม่มาก แต่ก็ไม่ได้ถึงกับละเลย เช่น ยังไม่ได้ส่งเรียนต่อเฉพาะทาง ไม่ได้รับการสนับสนุนในการทำ
โครงการที่สนใจ” 
 “ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าในงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา” 
 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
  ค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นผลตอบแทนที่องค์กรมอบให้เพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงาน ดังนั้นหากพนักงาน
รับรู ้ว่าค่าตอบแทนที่ตนเองได้รับไม่คุ้มค่ากับงานที่รับผิดชอบ ไม่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ โดยพนักงานอาจทำการ
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จะเกิดความไม่พอใจ และแสวงหางานใหม่เพื ่อตอบสนองความต้องการด้าน
ค่าตอบแทน และเกิดพฤติกรรมการลาออกในท่ีสุด ตามบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
  “ภาระงานหนักแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า สวัสดิการไม่ตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิต” 
  “ไม่เหมาะสมกับภาระงานท่ีซับซ้อนและอยู่บนความเสี่ยง” 
  “ยังไม่พอใจในผลตอบแทน เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น” 
  “เงินเดือนท่ีไม่เหมาะสมกับภาระงาน ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง” 
 4. ลักษณะงานและภาระงาน 
  ประเด็นในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกับตำแหน่งงานหรือลักษณะงานมีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน
และมีผลต่อความผูกพันกับองค์การในแง่ของสภาพจิตใจและระยะเวลาการทำงานร่วมกับองค์การด้วย ด้วยปัจจัยในส่วนของบุคคลที่
แตกต่างกัน ลักษณะการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ความรบัผิดชอบ ระยะเวลาและประสบการณก์ารทำงาน เป็นต้น ซึ่งให้ความสำคัญ
ต่อลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงาน โดยลักษณะงานที่แสดงออกถึงลักษณะความท้าทายของงาน ความอิสระในงาน ความ
หลากหลายของงานท่ีรับผิดชอบ และการได้รับมอบหมายงานท่ีมีความชัดเจน ซึ่งลักษณะงานเหล่านี้เป็นไปในทางบวกหรือทางที่ดีตอ่
สมาชิกองค์การ ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมาก ในทางตรงกันข้ามหากไม่เป็นตามขั้นต้นก็เป็นสาเหตุให้ลาออกจากการ
ทำงานเช่นกัน ตามบทสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
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  “รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานท่ีจำเจ ไม่มีความท้ายทาย และเบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานท่ีไม่ตั้งใจในการทำงาน” 
  “ไม่ค่อยซับซ้อนหากมีประสบการณ์ทำงานมากพอและมีวุฒิภาวะทั้งทางปัญญา ก็สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
  “รู้สึกเหนื่อยกับภาระงาน ต้องคอยคิดโครงการเพื่อทำผลงานหลังเรียนจบ งานปกติเราก็ต้องทำรู้สึกว่าหนักเกินไป  
กลับถึงบ้านก็ต้องนั่งทำงานคุณภาพ เหมือนไม่ได้หยุดพักเลย” 
 5. การเติบโตในสายงาน 
  เรื่องของความคาดหวังที่จะมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในสายอาชีพ หากพนักงานมีความรับรู้หรือรู้สึกว่า
องค์การมีแผนการรองรับที่โปร่งใส ชัดเจน สายงานในอนาคตที่จะเติบโตขึ้นสำหรับพวกเขาแล้วนั้นก็มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่
จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่พบว่ายังคงใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือก และผลักดันให้คนในองค์การเติบโต ถึงแม้มีการกำหนดรูปแบบ
วิธีการประเมินที่ชัดเจน แต่ตำแหน่งในระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีน้อยทำให้แข่งขันกันสูง และระบบการเติบโตในสายงานยัง
ขาดความชัดเจน ตามบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
  “ยังไม่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเวรมากเท่าท่ีควร เมื่อเทียบกับรุ่นปีเดียวกันจากหอผู่ป่วยอื่นๆ จึงรู้สึกไม่ได้เติบโตในงาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 แสดงสาเหตุหล ักที ่ส ่งผลต่อความต ั ้ งใจลาออกของพยาบาล 
  โรงพยาบาลฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาคร 
 
 จากบทสรุปในการสัมภาษณ์ข้างต้นผู้วิจัยนําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยพบว่าสาเหตุความตั้งใจในการลาออกของพยาบาลใน
สังกัดโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 5 สาเหตุหลัก คือ 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  
  พบว่าการที่ไม่ได้ความความรักและรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานตลอดจนเกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน เนื่องจากมีความหลากหลายของบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัย ทัศนคติของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ทำ
ให้บรรยากาศในท่ีทำงานไม่ดีและปฏิบัติงานอย่างไม่มีความสุข ทำให้ส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออก 
 2. หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา  
  พบว่าพฤติกรรมของหัวหน้างานมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่บั่นทอนกำลังใจของพนักงาน คือไม่สนใจและไม่ใส่ใจใน
ความสำเร็จและก้าวหน้าของพนักงาน หรือให้ความสนใจเป็นบางคน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการรับรู้ที่ไม่ดีต่อหัวหน้า
งาน ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทำงาน  
 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
  พบว่าค่าตอบแทนที่องค์กรมอบให้เพื่อตอบแทนการทำงานของพนักงาน ดังนั้นหากพนักงานรับรู้ว่าค่าตอบแทนที่
ตนเองได้รับไม่คุ้มค่ากับงานที่รับผิดชอบ ไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ โดยพนักงานอาจทำการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน จะเกิดความไม่พอใจและแสวงหางานใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการด้านค่าตอบแทน และเกิดพฤติกรรมการ
ลาออกในท่ีสุด 
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 4. ลักษณะงานและภาระงาน  
  พบว่าลักษณะงานที่แสดงออกถึงลักษณะความท้าทายของงาน ความอิสระในงาน ความหลากหลายของงานที่
รับผิดชอบ และการได้รับมอบหมายงานท่ีมีความชัดเจน ซึ่งลักษณะงานเหล่านี้เป็นไปในทางบวกหรือทางที่ดีต่อสมาชิกองค์กร ส่งผล
ให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมาก ในทางตรงกันข้ามหากไม่เป็นตามขั้นต้นก็เป็นสาเหตุให้ลาออกจากการทำงานเช่นกัน  
 5. การเติบโตในสายงาน  
  พบว่าการเติบโตในสายงานพนักงานมีความคาดหวังที่จะมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในสายอาชีพ หาก
พนักงานมีความรับรู้หรือรู้สึกว่าองค์การมีแผนการรองรับที่โปร่งใส ชัดเจน สายงานในอนาคตที่จะเติบโตขึ้นสำหรับพวกเขาแล้วนั้นก็
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่พบว่ายังคงใช้ระบบอุปถัมภ์ในการคัดเลือก และผลักดันให้คนในองค์การ
เติบโต ถึงแม้มีการกำหนดรูปแบบวิธีการประเมินที่ชัดเจน แต่ตำแหน่งในระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีน้อยทำให้แข่งขันกันสูง 
และระบบการเติบโตในสายงานยังขาดความชัดเจน  
 
อภิปรายผล สรุปและข้อเนอแนะ 
 ผลการศึกษาสาเหตุหลักของความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร อภิปราย
ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค เพื่อบรรยายและอธิบายปรากฏการณที่เปนสาเหตุของการตั ้งใจลาออกจากงานของพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ ความตั้งใจลาออกเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งจึงถือวาเปนตัวพยากรณที่สําคัญที่สุดอย
างหนึ่งของ การลาออก ทอนตัน และคณะ (1997) กลาววา ความตั้งใจลาออกเปนตัวพยากรณที่ดีที่สุดของการลาออก เพราะความ
ตั้งใจลาออกเปนการแสดงถึงการวางแผนในอนาคต การทําความเขาใจเกี่ยวกับความตั้งใจลาออกของบุคลากร อาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอความตั้งใจน้ีกอนที่จะมีการลาออกจริง ผูวิจัยไดอภิปรายโดยแบงสาเหตุความตั้งใจลาออก เปน 5 สาเหตุหลัก 
คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ลักษณะงานและภาระงาน และการเติบโตในสายงาน  
 สาเหตุหลักท่ีทําใหพยาบาลมีความตั้งใจลาออกจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สาเหตุด้านนี้ Frederick K. 
Herzberg and Others (1959, 8-19 อางถึงใน สมยศ นาวีการ 2546) กลาววา หากไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลใน
องคการ บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ทําใหเกิดการลาออกจากงานไดใน
ที่สุด หากมีหรือมีในลักษณะที่สอดคลองกับบุคคลในองคการบุคคลในองคการก็ยอมสงผลใหบุคคลในองคการชอบงาน ทําใหเกิดการ
คงอยใูนงานไมลาออกไปไหน ซึ่งมีประเด็นท่ีไดจากการศึกษา ดังนี ้
 1. ความสัมพันธระหว่างเพ่ือนรวมงาน  
  ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ความสัมพันธระหว่างเพื่อนรวมงานมีผลตอความตั้งใจลาออก โดยมีความรูสึกวาไม่เปนสวน
หนึ่งของเพื่อนรวมงาน และไม่ได้รับความชวยเหลือ ปรึกษาหารือ และแกไขปญหาในยามวิกฤตจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งในเรื่องงานและ
เรื่องสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับ Chan & Morrison (2000) พบวางานของพยาบาลวิชาชีพไมสามารถทําเพียงคนเดียวได โดยเฉพาะใน
สถานการณในปจจุบันที่มีอัตรากําลังนอยและมีภาระงานมาก เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการลาออกจากงาน สอดคลองกับ
การศึกษาของ Malone & Morath (2001) พบวา ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลของทีมการพยาบาลจึงมีความสําคัญ ทําใหทีมงานมี
ความเขมแข็งชวยใหงานดําเนินไปดวยดีและเกิดคุณภาพ ในการดูแลผูปวยเพราะทําใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแล รวมมือชวย
เหลือกันแกไขปญหาและตัดสินใจรวมกัน ตลอดจนการยอมรับใหเกียรติซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากทีมงานในหนวยงานที่จะต
องมีความสัมพันธที่ดีตอกันแลวยังมีทีมดูแลรักษาผูปวยที่ตองประสานงานกันระหวางสหสาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย พยาบาล 
โภชนาการ เภสัชกร สังคมสงเคราะห เปนตน ก็จะตองมีปฏิสัมพันธที่ดีเชนเดียวกัน การปฏิบัติงานจึงจะเปนไป อยางราบรื่น ลดป
ญหาความขัดแยงระหวางบุคคล สวนสมพันธ หิญชีระนันทน(2539) กลาววาหากบุคลากร พยาบาลมีปญหาดานสัมพันธภาพกับ
เพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา ทําใหเกิดความขัดแยง เกิดความเครียด อาจทําใหมีการขาดงานบอย นํามาซึ่งการยายงานหรือออก
จากงานได บรรยงค โตจินดา (2546) ไดอธิบายวา ในการทํางานจะตองมีการประสานงานรวมกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลดังนั้นการสรางสัมพันธภาพหรื
อปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลจึงมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน เพราะทําใหเกิดบรรยากาศทํางานท่ีดี เต็มไปดวยความเขาใจซึ่งกันและ
กัน มีความสามัคคี ประสานงานรวมมือกัน ทําใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน และองคการลดการสูญเสียที่จะเกิด
จากการลาออกของบุคลากรในหนวยงาน 
 2. ผู้บังคับบัญชา 
  ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ผู้บังคับบัญชาเป็นสาเหตุของความตั้งใจลาออก โดยเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในหนวยงาน ผูบังคับ
บัญชามักจะต่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนเสมอ ไม่รับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ไดรับการยอมรับและไว
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ใจจากผูบังคับบัญชา ชาดอิสระในการตัดสินใจในการใหการพยาบาล มาสโลว (1970) ไดกลาววา ความตองการที่จะเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม เปนความตองการที่จะไดเขาไปมีสวนรวมและไดรับการยกยองจากสงัคม โดยไดรับความเปนมิตร ความรักจากบุคคลรอบข
าง สวนความตองการไดรับการยกยองจากสังคม คือ ความตองการใหบุคคลรอบขางยอมรับและยกยองสรรเสริญ เมื่อบุคคลไดรับการ
ตอบสนองความตองการนี้จากทั้งผูบังคับบัญชาและผูรวมงานจะรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ซึ่งการไดรับการยอมรับนับถือเปนการไดรับการยอมรับนับถือทั้งจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่น ทั้งในและนอกหน
วยงาน โดยการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี ใหกําลังใจ หรือการแสดงออกที่ทําใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อ
ทํางานสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการที่ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการแกปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและมีคุณคาตอหนวยงาน ในการปฏิบัติงานพยาบาลยอมตองการใหความสําเรจ็
ของตนไดรับการยอมรับ เพราะการไดรับการยอมรับนับถือเปนการตอบสนองความตองการในระดับ 3 และ 4 ตามทฤษฎีความตอง
การพื้นฐานของมนุษยของมาสโลว (Maslow 1970) สอดคลองกับการศึกษาของ Anderson (1989) พบวา พยาบาลที่ไดรับการ
ยอมรับนับถือและมีคุณคาจากองคการจะมีการลาออกนอย การขาดการยอมรับนับถือจากผูรวมงานเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
ทัศนคติที่ไมดีตองาน อันจะนํามาซึ่งการลาออกจากงานได นอกจากนี้จากการศึกษาของ Sullivan & Decker (2005) พบวาการให
รางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีดีเกินเปาหมายก็เปนกระบวนการในการยกยองชมเชยการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ลดการ
ลาออกที่ไมตองการได จากการสัมภาษณของผูใหขอมูลสาเหตุของการลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพ นั่นคือ การกดขี่จากแพทย 
พยาบาลวิชาชีพรุนพ่ี หรือแมกระทั่งผูปวยท่ีไมใหเกียรติกัน ซึ่งจอรด เฮอรเบิรต มีด (1931,อางถึงใน มงคล นาฏกระสูตร 2548) กล
าววา การปฏิสัมพันธของมนุษยมี 2 ประการ คือ มนุษยสรางตัวตนขึ้นมาและมนุษยสะทอนตัวเองจากผูอื่น ทั้งปจเจกบุคคลและ
สังคมจึงแยกกันไมได ถาปราศจากการสื่อสารดวยสัญลักษณที่มีการตีความหมายรวมกัน กระบวนการทางสังคมจะไมเกิดขึ้น ดังนั้น 
มนุษยที่จึงอยูในโลกแหงสัญลักษณที่มีความหมายและมีความสําคัญตอชีวิต และพื้นฐานหลักของการมีปฏิสัมพันธของมนุษยความ
บอบช้ำทางความรูสึกของผูดอยอํานาจกวา ที่เกิดจากการกดทับของระบบชนชั้น ที่เรียกวาพี่นอง กลายมาเปนสิ่งที่น่าสนใจ และเป
นสาเหตุหลักท่ีมีผลตอการลาออกหรือคงอยูของพยาบาลซึ่งสอดคลองกับท่ีอับราฮัม มาสโลว (Maslow 1970) ไดกลาววา มนุษยทุก
คนตองการที่จะไดรับการนับถือและเคารพใหเกียรติ ความเคารพนับถือแสดงถึงความตองการของมนุษยที่จะไดรับการยอมรับและ
เห็นคุณคาโดยคนอื่น เมื่องานหรือกิจกรรมที่ทําทําใหรูสึกวาตนเองดอยคุณคา เกิดความไมสมดุลในความเคารพนับถือ อาจสงผลใหมี
ความภาคภูมิใจในตนเองลดลงด้วย  
 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
  ในการศึกษาครั้งน้ีพบวา สวัสดิการที่ทาน ไดรับไมเหมาะสมหรือนอยเกินไป การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเปนแรงจูงใจ
ในการทํางานที่ดีอยางหนึ่ง ควรมีการปรับปรุงดานสวัสดิการใหเหมาะสมกับความตองการของพยาบาล สอดคลองกับการศึกษาของ 
Werther (1996, 22) กลาววา คาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีความจําเปนอยางยิ่งในการค้ำจุนงานใหมีประสิทธิภาพ ลูกจางต
องไดรับคาจางหรือเงินเดือนเทียบเทากับผลผลิตของพวกเขา เสนาะ ติเยาว์ (2545) กลาววา สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนตางๆ หรื
อาจเรียกวาประโยชนเกื้อกูล เปนสิ่งท่ีองคการใหกับบุคลากรนอกเหนือไปจากคาจางหรือเงินเดือน เปนการใหทางออมที่ไมเกี่ยวของ
กับผลการปฏิบัติงานโดยตรง สวัสดิการที่ใหนี้มีทั้งการเปนตัวเงินและไมใชเงิน ซึ่งการศึกษาของ ปยพงษ สวาสดิ์ญาติ (2546), วิ
กานดา แกวตะโก (2546) และ Gooden และ Bailey (2001) ที่พบวาองคการใดทีมี่สวัสดิการที่ดี จะมีอัตราการคงอยูในงานของ
บุคลากรสูงกวาองคการที่มีสวัสดิการนอยกวาหรือไมมีสวัสดิการ เชนเดียวกับที่สมยศ นาวีการ (2533, 21) กลาววา ผลตอบแทนเป
นเครื่องหมายของความสําเร็จและการยกยองและทฤษฎีเทียบเทาที่กลาววา ลูกจางจะไดรับประโยชนเกื้อกูลและสิ่งจูงใจในการ
ทํางานอยางยุติธรรมและสมเหตุสมผล พยาบาลที่ลาออกจากงานโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ลาออกดวยสาเหตุ
ของคาตอบแทน ใหเหตุผลการลาออกวา เงินเดือนท่ีไดรับขณะปฏิบัติในโรงพยาบาล อยูในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานและ
ความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนที่พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐไดรับกับพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชน ที่มีประสบการณการทํางานระดับเดียวกัน พบวา พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน ทั่วไปมีรายไดสูงกว
าและมีคาตอบแทนการทํางานลวงเวลาในอัตราที่สูงกวา ทําใหกลุมตัวอยางมีความรูสึกวาคาตอบแทนที่ไดรับขณะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลรัฐไมเพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงและภาระงานที่ได้รับ ในทํานองเดียวกัน Gomez-Mejia และคณะ (2001) 
ไดศึกษาเกี่ยวกับคาตอบแทนกับ การวาเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงความสําเร็จในชีวิตอยางหนึ่งของบุคคล และเปนสิ่งท่ีดึงดูดใจและจูงใจของ
ผปูฏิบัติงาน ใหอยใูนองคการในระดับสูงสอดคลองกับการศึกษาของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544) พบวาถาไดรับอยางเหมาะสม
เพียงพอจะเปนการตอบสนองความตองการพื้นฐานอันจะนําไปสูการมีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดความพึงพอใจ ถาไมไดเพียงพอ
กับการดํารงชีวิตจะไมพอใจ เกิดความไมเปนสุข และดิ้นรนมากเกินไป การเพิ่มคาตอบแทนอาจลดอัตราการลาออกจากงานไดสอด
คลองกับการศึกษาของ Stremmel (1991) ที่พบวาคาจางที่ต่ำมีความสัมพันธกับความตั้งใจลาออกจากงาน เพราะบุคคลจะ
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เปรียบเทียบเงินเดือนกับผลงานที่ตนเองทําและเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานที่มีลักษณะงานคลายกัน บุคคลที่ทํางานหนักหรือ
รับผิดชอบงานหลายอยางก็มักคิดวาตนควรไดรับคาจางมากกวาบุคคลอื่น สวน Lawler (1973) ไดพบวา การเพิ่มคาตอบแทนอาจ
ลดอัตราการลาออกจากงานได เพราะคาจางที่ต่ำจะทําใหพยาบาลมองหางานใหม (Cavanagh1990) ดังนั้น แมวาเงินเดือนจะเปนป
จจัยอยางแรกที่จูงใจใหทํางาน เพราะในการทํางานสิ่งแรกที่บุคคลสนใจก็คือ ผลตอบแทนเปนเงินที่ไดจากการปฏิบัติงาน เงินเดือนก็
ยังเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลเปลี่ยนงานได 
 4. ลักษณะงานและภาระงาน  
  ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ลักษณะงานและภาระงานที่ปฏิบัติมีผลตอความตั้งใจลาออก โดยการอยูเวรทําใหทานมีการ
ดําเนินชีวิตทั้งสวนตัวและครอบครัวเปลีย่นแปลงไป และการปฏิบัติหนาที่รักษาพยาบาลเปนงานท่ีซ้ำซาก จําเจ เบื่อหนาย ไมมีโอกาส
หรือเวลาเปนสวนตัว สอดคลองกับการศึกษาของ สุจินต วิจิตรกาญจน และคณะ (2538) พบวา ภาระงานที่ทําอยูทุกวันนี้เปนสิ่งที่
พยาบาลวิชาชีพไมตองการ เนื่องจากไมไดใชเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติการพยาบาล แตตองใชเวลาที่มีจํากัดปฏิบัติงานหลากหลายที่ไม
ใชงานพยาบาลโดยตรง เชน งานเอกสาร งานจัดเตรียมยา งานดานการเงิน เปนตน โดยพยาบาลวิชาชีพใชเวลาในการดูแลผูปวย
โดยตรงเพียงรอยละ 31 แตใชเวลาที่เหลือถึงรอยละ 69 ปฏิบัติงานอื่นที่ไมใชการพยาบาลโดยตรง และหากภาระงานโดยตรงของ
พยาบาลวิชาชีพเกิดความบกพรอง ก็จะยิ่งทําใหพยาบาลวิชาชีพไมตองการคงอยูในองคการเพิ่มขึ้น สวนการศึกษาของ Strachota 
et al. (2003) ก็ พบวา พยาบาลที่ลาออกจะใหเหตุผลมากกวา 1 ในการเปลี่ยนงาน เหตุผลที่พบบอยคือ ชั่วโมงในการทํางาน การ
ที่ตองทํางานยาวนานหลายชั่วโมง การทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุดสุดสัปดาห และทํางานในวันหยุดพักผอน ทําใหพยาบาล
วิชาชีพมองหางานใหม แสดงวาสภาพการทํางานดังกลาวไมจูงใจใหพยาบาลอยูทํางานตอ ประกอบกับการมีโอกาสในงานอื่นที่ภาระ
งานไมหนักเหมือนงานการพยาบาล เชน การขายผลิตภัณฑ อาหารเสริม ขายเครื่องมือแพทย ขายผลิตภัณฑความงาน เปนตน 
พยาบาลจึงมีโอกาสที่จะลาออกไปประกอบอาชีพอื่นที่ไมตองทํางานหนัก ไมตองอยเูวร และไมตองเสี่ยงตอการติดโรค ซึ่งทําใหภาวะ
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมีมากขึ้น ดังนั้นหากสามารถทําใหผปูฏิบัติงานมีความรูสึกถึงประโยชนและความทาทายของงานที่ทําวาได
ใชความรูความสามารถ รวมถึงความคิดริเริ่มสรางสรรคจะเกิดความรูสึกที่ดีตองาน ตองการปฏิบัติงานนั้นๆ จนเกิดความรูสึกผูกพัน
กับงาน ไมอยากจากไปไหน ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย 
ที่ตองใหบริการตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงแมในยามวิกาล ตองเผชิญกับปญหารวมถึงภาวะวิกฤตตางๆ ทางคลินิก นอกจากนี้ยังตอง
สนองตอบความตองการและความคาดหวังทั้งจากผูรับบริการ หนวยงาน และองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพปจจุบันที่ตองมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองตอนโยบายของรัฐ ไมว่าจะเปนปฏิรูประบบสุขภาพ การธํารงรักษาคุณภาพบริการ
อยางตอเนื่อง การเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค สิ่งตางๆ เหล่านี้กอใหเกิดความเครียด เหนื่อยลา จนอาจเกิดความทอแท นอกจากนี้
ลักษณะงานการพยาบาลเปนงานประจําวันท่ีคอนขางซ้ําซาก อาจทําใหเกิดความรูสึกเบื่อหนายได้ 
 5. การเติบโตในสายงาน 
  ในการศึกษาครั้งนี ้พบวา การเติบโตในสายงานมีผลตอความตั้งใจลาออก หากบุคคลรูสึกถึงความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานเปนแรงจูงใจใหพยาบาลมองเห็นคุณคาของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สงผลใหมีความพึงพอใจในงานพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน จากการศึกษาของ Fletcher (2001) พบวาพนักงานท่ีมีความตองการความสําเร็จสูงมักจะแสวงหา
งานที่ทาทายหรือโอกาสในการเรียนรูทักษะใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการความสําเร็จ สอดคลองกับการศึกษาของ อุดมรัตน 
สงวนศิริธรรม (2534) ที่ศึกษาพบวาสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในงานสวนหน่ึงมาจากการประสบความสําเร็จในงาน ทําให
เกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ บุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน จะมีความพึงพอใจในงานสูงและพรอมท่ีจะเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ดัง
นั้นผูบริหารทางการพยาบาลจึงควรสรางแรงจูงใจที่จะทําใหเกิดความพยายามทุมเทและเต็มใจปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความผูกพันใน
งานและองคการ จนไมเกิดความรูสึกอยากออกจากงานหรือองคการ และสอดคลองกับการศึกษาของ Blankertz และ Robinson 
(1997) ที่พบวาความสําเร็จในงานมีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจลาออก ความสําเร็จในงานเปนความสามารถในการแกปญหาต
างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น ทําใหงาน สําเร็จบรรลุตามเปาหมาย สงผลใหผูปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจในผลงานของตนที่ทํางานสําเร็จเปนที่พึงพอใจของทั้งผูรวมงานและผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเปนการตอบสนอง
ความตองการในระดับสูงสุดของมนุษย คือความตองการความสําเร็จตามทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมนุษยของมาสโลว 
(Maslow, 1970) 
 
ข้อเสนอแนะและประโยชน์ของการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงสาเหตุหลักของความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร องค์กรสามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการลาออกจากงาน
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ของสาเหตุหลักของความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
เพื่อลดอัตราการลาออกของพยาบาลและสามารถนำผลของการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร 
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมมีความพร้อมในการทำงาน และสามารถทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อองค์กรตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของ สาเหตุหลักของ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
 1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน องค์กรสามารถใช้กิจกรรมทีมมาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ซึ่ง
การจัดกิจกรรมจะทำให้เกิดเพื่อนร่วมงานเกิดความคุ้นเคยกันผ่านกิจกรรมแบบไม่เป็นทางการลดความขัดแย้ง ทำให้ผู้ร่วมงานได้รู้จัก
กันมากข้ึน ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในท่ีทำงาน ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่กัน ได้ผ่อนคลายตนเอง สร้างขวัญ
และกำลังใจที่ดีในการทำงาน ได้พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ได้ฝึกฝนการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงมีการ
มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผ่านกิจกรรมซึ่งเป็นแบบจำลองของการทำงาน ได้เรียนรู้
วิธีการทำงานร่วมกัน พร้อมท่ีจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เข้าใจบทบาท หน้าท่ีและเห็นความสำคัญในตำแหน่งของตนเอง
มากขึ้น ได้รับแนวคิดและมุมมองใหม่ๆในการทำงาน การทำกิจกรรมจะช่วยสร้างพื้นที่สำหรับแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ ที่รวบรวมมา
จากประสบการณ์ทำงานของแต่ละคน ซึ่งโดยปกติอาจจะ ไม่ได้ทำงานร่วมกัน การเปิดโอกาสให้คนต่างฝ่าย ต่างแผนกได้มาพบกัน 
ทำงานร่วมกัน (สร้าง Connection) มาพูดคุยเรื ่องแนวคิดในการทำงานจะช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื ่อทำให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมสามารถส่งเสริมเรื่องการกำหนดเป้าหมายขององค์กรได้ ผ่านเกมกิจกรรมที่มีการสื่อสาร การรับฟัง 
และการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในองค์กร ทำตามเป้าหมายให้ได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อสร้างประสบการณ์ความสำเร็จ
ร่วมกัน การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นั้น จะเป็นการกระตุ้นให้คนในองค์กรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ มองเพื่อนในมุมใหม่ๆ เข้าใจ
กันและกันมากขึ้น ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากเรา ลดอคติ ลดอัตตาของตัวเราให้น้อยลง ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็น
คนท่ีเพื่อนๆอยากทำงานด้วย ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการเช่ือมต่องาน เกิดการฟังกันในองค์กร ร่วมใจประสานพลัง ให้
ตัวเองและบริษัทเติบโตก้าวหน้า และมีความสุขในท่ีทำงานทุกๆวันมากขึ้น 
 2. ด้านผู้บังคับบัญชา ควรมีความยุติธรรม ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้ บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู ้บังคับบัญชา มีการให้ Feedback และคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ บุคลากรที่มีผู ้บังคับบัญชาที่ดี มีความ
รับผิดชอบ และให้การยอมรับ บุคลากรอย่างดี มีทักษะในการสื่อความ การจูงใจ และการสอนงานท่ีดีอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะทำ
ให้บุคลากรอยากอยู่ทำงานในองค์กรต่อไป เพราะทำให้รู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญต่อองค์กร เมื่อได้รับความสำคัญก็ยอ่มไมอ่ยากจาก
องค์กรไปไหน ดังคำกล่าวจากการบริหารจัดการว่า “พนักงานเข้าทำงานเพราะองค์กร แต่ลาออกเพราะพฤติกรรมของหัวหน้า” 
(People join organization but leave their boss) (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2556) ดังนั้นหากจะลดปัญหาเรื่องของความตั้งใจ
ลาออกจากงานของบุคลากร ผู้บังคับบัญชาควรใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้นรวมทั้งรับฟังปัญหาตา่งๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้
คำแนะนำและให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันกับบุคลากรในทุกระดับ 
 3. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ควรปรับปรุงระบบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน โดยควรจะขึ้นอยู่กับผลงานของ
บุคลากรเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ สร้างความกระตือรือร้นให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรคงอยู่กับองค์กรต่อไปนอกจากนั้น องค์กรควร
เปรียบเทียบอัตราค่าจ้างกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือระดับเงินเดือนในตลาดที่อยู่ ในวิชาชีพเดียวกันด้วย ถ้าพบว่าองคก์ร
จ่ายไม่เทียบเท่าตลาดก็ควรมีการพิจารณาปรับปรุงฐานการจ่าย เงินเดือน เพราะสาเหตุหลักของความตั้งใจลาออกจ ากงานของ
พยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ก็ลาออกมาจากองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร ดังนั้นผู้บริหารควร
พิจารณาเรื่องผลตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับบุคลากร โดยพิจารณาตามความสามารถ หน้าท่ี และตำแหน่งงาน  
 4. ด้านลักษณะงานและภาระงาน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับที่บุคลากรมีความถนัดและมีความสนใจเพื่อสร้างความ
กระตือรือร้นให้แก่บุคลากร เนื่องจากถึงแม้ว่างานในโรงพยาบาลจะเป็นงานท่ีใช้ความรู้เหมือนกัน แต่เนื้องานจริงๆ ของงานพยาบาล
ได้แบ่งออกเป็นหน้างานหลายประเภท ดังนั้นองค์กรควรจะเลือกคนให้ถูกกับงาน (Put the right man on the right job) เพราะถ้า
ให้บุคลากรไปทำในงานที่ตนเองไม่ถนัดหรือไม่ชอบ จะทำให้บุคลากรมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน เพื่อไปหางานในสิ่งที่ต้องการ
จะทำจริงๆ นอกจากนั้นองค์กรควร มอบหมายงานที่สร้างความท้าทายแก่บุคลากรในองค์กรเพื่อสร้างโอกาสในความก้ าวหน้าใน
ตำแหน่ง และอาชีพต่อไป  
 5. ด้านการเติบโตในสายงาน ควรมีนโยบายการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรที่มีความยุติธรรมและเหมาะสม มีระบบวิธีใน
การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขององค์กรเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และการเลื่อนตำแหน่งไม่ได้เป็นไปตามอายุการทำงานแต่เปฌนไป
ตามความสามารถและศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากในปัจจุบันมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้นสำหรับบุคลากร ทำให้พนักงานไม่ยึด
ติดกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหน่ึงเมื่อมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า  
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ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต  
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นต่อการลาออกจากการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น 
การวิจัยครั ้งต่อไปควรศึกษาจากพยาบาลจากโรงพยาบาลอื ่น ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐแห่งอื ่น เพื ่อนำมา
เปรียบเทียบผลของการศึกษา และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพยาบาลให้มากท่ีสุด  
 2. การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุหลัก
ของความตั้งใจลาออกเท่านั้น ดังนั้น หากมีผู้ที่สนใจในการทำวิจัยในเรื่องดังกล่าวก็ควรที่จะมีการทำวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
ในด้านสาเหตุหลักของการคงอยู่ในงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อาจจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามเพื่อค้นหาเหตุผลที่แท้จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งข้ึน  
 3. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นอื่น เช่น ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ตัดสินใจลาออกแล้ว เป็นต้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิจัย 
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ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์กับความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวาน 
และเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ 

The Relationship between Product Composition Toward Intention to Buy Soy Milk  
With Stevia and Chia seeds Through Online Channel 

 
ณิชาภา ถาวรพรหม (Nichapha Tawarnporm)1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์กับความตั้งใจในการ  
ซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเก็บตัวอย่างจำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman’s Rank Correlation) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักมีความสัมพันธ์ระดับสูง  ( r = .793) กับความตั ้งใจในการ 
ซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์อยู่  นอกจากนั้นยัง พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้าน
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และด้านผลิตภัณฑ์ควบมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ( r = .766 และ .765) กับความตั้งใจในการซื้อนมถั่ว
เหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ 
  

คำสำคัญ:   องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ความตั้งใจในการซื้อ นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวาน ช่องทางออนไลน์  
 

Abstract 
 This research aimed to study the relationship between product component toward the intention to buy 
soy milk with stevia and chia seeds on  online channels. The 400 questionnaires were collected and analyzed 
utilizing Spearman’s Rank Correlation. According to the results of the hypothesis testing, it was found relationship 
between core benefit was highly correlated (r = .793) with purchase intentions of soy milk with stevia and chia 
seeds. Moreover, was found relationship between formal product and augment product were medium correlated 
(r = .766 and r=.765) with purchase intentions of soy milk with stevia and chia seeds on  online channels. 
 

Keyword:   Product Component, Intention to buy, Soy milk with stevia and chia seeds, Online channels 
 
บทนำ  
 ช่วงปี 2020 วิกฤติการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป
ค่อนข้างมาก และแน่นอนว่า เศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลกต่างก็ได้รบัผลกระทบเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บางธุรกิจกลับสวนกระแสและ
ยังสามารถเติบโตได้ดี เช่น ธุรกิจส่งอาหาร Delivery, เทคโนโลยีการชำระเงินผ่านแอป และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
โดยในปี 2021 ผู้บริโภคให้ความสนใจอาหารที่ให้โปรตีนสูง ซึ่งนอกจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์แล้ว อาหารประเภทพืช และนมพืช  
ที่สามารถให้คุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนสูงเช่นกัน อาทิเช่น ถั่วต่างๆ นมถั่วเหลือง และนมอัลมอนต์  (Step Academy, 2020) 
 ปัจจุบันตลาดนมถั่วเหลือง เติบโต สูงถึง17,000 ล้านบาทในประเทศไทย ตลาดนมถั่วเหลืองยูเอชที มีมูลค่าตลาด 16,150 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 95% ในตลาดรวม ส่วน 5% ที่เหลือมาจากนมถั่วเหลืองต้มสดและนมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไรซ์  
ที่มีมูลค่ารวมกัน 850 ล้านบาท (marketeeronline, 2019) แม้ตลาดนมถั่วเหลืองยูเอชทีจะเป็นตลาดที่ใหญ่และมีมูลค่าที่สูงตามที่
กล่าวมา แต่ตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง แลคตาซอย ไวตามิ้ลค์ และดีน่า ซึ่งถือเป็น  
3 เจ้าตลาดที่ครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันเกิน 90% ในตลาดทั้งหมดและแต่ละแบรนด์เป็นผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านตราสินค้า 
(Brand Awareness) ช่องทางจัดจำหน่าย กลุ่มฐานลูกค้าขนาดใหญ่ และงบประมาณการตลาด  จากการศึกษาข้อมูลในอดีตพบว่า
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.91 ต่อปี และมีอัตราการขยายตัว 
 
 

  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรธุรกิจบัณฑิตมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจค้าปลีก สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
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อย่างต่อเนื่องของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อยละ 8.72 ต่อปี ด้วยปริมาณการบริโภค 320.7พันตัน และมีมูลค่าตลาดสูงถึง 11,780.40  
ล้านบาท โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 ตลาดนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มในประเทศไทยจะมีมูลค่าประมาณ 15,728.9 ล้านบาท  
(ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร, 2559)   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและ
เมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความตั้งใจ  
ในการซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์  
      ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์เท่านั้น 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ แต่เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนของผู้ที่เคยซื้อ
สินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณแบบไม่ทราบจำนวน
ประชากรของ Cochran (1997) กรณีไม่ทราบจำนวนประชากร ( กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น. 26 ) ที่มีระดับความเช่ือมั่น 95%   
  ผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.5 ของประชากรทั้งหมด ณ ระดับความเชื่อมั ่นร้อยละ 95 หรือ  
0.95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื ่อนจากการสุ ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ของขนาดกลุ ่มตัวอย่าง คำนวณได้ดังนี้  
0.5*(1-0.5)*(1.96^2)/(0.05^2) 
  ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 คน แต่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงทำ
การเก็บตัวอย่างเป็น 400 คน 
  การเลือกสุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยนี้ คือ ผู้ที่เคยซื้อนมถั่วเหลืองผ่านร้านค้าออนไลน์ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
แบบสะดวก (Convenience sampling)  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื ่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามออนไลน์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการบริโภคนมถั่วเหลือง  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ลักษณะเป็นคำถามแบบ Likert Scale มี 20 ข้อ  
  ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทาง 
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 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเรื่องอิทธิพลขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อนมถั่ว
เหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี ้
  2. รวบรวมสาระและเนื้อหาต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อนำมาสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์
ที่มีต่อการความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์โดยกำหนดขอบเขตและเนื้อหาให้
ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย 
  3. สร้างแบบสอบถามออนไลน์แสดงความคิดเห็นท้ังหมด 5 ส่วน แบ่งเป็น  
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์  
   ส่วนท่ี 2  ข้อมูลการบริโภคนมถั่วเหลือง 
   ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนท่ี 4 ข้อมูลองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
   ส่วนท่ี 5 ความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ 
  4. นำเสนอแบบสอบถามออนไลน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อขอรับคำแนะนำ และตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และนำมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามออนไลน์ให้ครอบคลุมกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ความมุ่งหมายในการ
วิจัย ตลอดจนผลงานวิจัยอ่ืน และแนวความคิดทฤษฎีต่างๆ  
  5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยข้อคำถามในแต่ละข้อ
จะต้องมีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.50 ทั้งนี้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและสามารถนำเครื่องมือการวิจัยนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต่อไปได้ 
  6. ทดสอบความเชื่อมั ่น (Reliability Test) โดยนำแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบขั้นต้น (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficient) ทั้งนี้จะต้องมีค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ำกว่า 0.60 
ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นท่ียอมรับได้และเหมาะสมตามแนวความคิดของ Tavakol and Reg (2011) ดังนี ้
 

 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) การแปลความหมายระดับความเที่ยง 
  มากกว่า 0.9    ดีมาก 
  มากกว่า 0.8    ด ี
  มากกว่า 0.7    พอใช้ 
  มากกว่า 0.6    ค่อนข้างพอใช้ 
  มากกว่า 0.5    ต่ำ 
  น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.5   ไม่สามารถรับได้ 
 

   ในการหาความเชื่อมั ่นโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach's Alpha Coefficient ; α) ที่ค่าระดับความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.667 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างพอใช้ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลือง
ผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ 
  โดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง  
400 คน นำแบบสอบถามออนไลน์ไปขอความร่วมมือจากผู้บริโภค โดยก่อนท่ีผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องทำการช้ีแจงให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามออนไลน์ก่อนเริ่มต้นทำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
แล้วจึงทำการรวบรวมแบบสอบถามออนไลน์  
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร 
สถิติในรายงานต่างๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นส่วนประกอบเนื้อหา และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ท้ังหมด 400 ชุด จะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปู เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยนำแบบสอบถามออนไลน์ท่ีรวบรวมได้มาดำเนินการ ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ครบแล้ว ได้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ แล้วได้ทำการคัดแยกแบบสอบถามออนไลน์ที่มีความไม่สมบูรณ์ออก จนได้แบบสอบถามออนไลน์  
ที่สมบูรณ์ทั้งหมด 400 ชุด 
  2. การลงรหัส (Coding) นำแบบสอบถามออนไลน์ท่ีมีความสมบูรณ์ มาลงรหัสตามที่ไดก้ำหนดรหัสไว้ล่วงหน้า สำหรับ
แบบสอบถามที่เป็นปลายปิด โดยแบ่งส่วนการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนๆ 
  3. การประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณค่าสถิติ ที่ใช้ในการพรรณนาและ
อธิบายผลการศึกษา 
  4. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Spearman’s Rank Correlation) เนื่องจากไม่ทราบจำนวนตัวอย่างของผู้ที่สนใจซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่าน
ช่องทางออนไลน์โดยกำหนดค่านัยสำคัญ (Level of significance) ที่ระดับค่า 0.5 และกำหนดเกณฑ์การ แปลความหมายของค่า r 
ตามเกณฑ์ของ Hinkle et al (2003) ดังนี้  
   0.90 - 1.00  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก  
    0.70 – 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
    0.50 – 0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
    0.30 – 0.50 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
    0.00 – 0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก  
 

   โดยถ้าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เป็นลบ ( - ) หมายความ ว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก ( + ) หมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และถ้าค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์เป็นศูนย์ (0) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อความตั้งใจในการการเลือกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและ  
เมล็ดเจีย ทางช่องทางออนไลน์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 420 คน ท่านเคยซื้อสินค้าออนไลน์ เคย 400 คน จึงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นกลุม่
ตัวอย่างได้เพียง 400 ชุด อีกกลุ่มที่ตอบว่าไม่เคย 20 ชุด ไม่นำมาคำนวณทางสถิติ 
 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25เพศชายจำนวน 99 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 24.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 23 - 30 ปี จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมาคือกลุ่มที่มีอายุ  
39-46 ปี จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน  300 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือกลุ่มคน
ที่มีสถานภาพสมรส จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตร ีจำนวน  254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 
รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน  
216 คน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีอาชีพนักศึกษา จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 35,000 บาท จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0รองลงมาคือกลุ่มคนที่มีรายได้ต่อเดือน ตำกว่า 10,000 บาท จำนวน  
75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้อมูลองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อมูลองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ประโยชน์หลัก รูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 
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  ตัวอย่างให้ระดับความคิดเห็น พบว่าข้อมูลองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ผลิตภัณฑ์ควบ
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา คือศักยภาพของผลิตภัณฑ์ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ ประโยชน์หลัก ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มาเป็นลำดับ
สุดท้าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.62 
  เมื่อพิจารณาประโยชน์หลัก พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและ
เมล็ดเจียโดยทั่วไปมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมา คือผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้า
หวานและเมล็ดเจียทำให้คุณไม่อ้วนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้า
หวานและเมล็ดเจียทำให้คุณสุขภาพแข็งแรงข้ึนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 
  เมื่อพิจารณารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับมีข้อความเกี่ยวกับคุณประโยชน์หลักบน
บรรจุภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจีย มากเป็นอันดับแรกโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ ข้อความเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์หลักบนบรรจุภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจีย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
และให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ การใช้บรรจุภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียแบบซีลสุญญากาศมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
  เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีผลต่อ การ
ตัดสินใจสั่งซื้อของท่านมากเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29รองลงมา คือ คือ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและ
เมล็ดเจียเช่น การแจกสินค้าให้ทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวาน
และเมล็ดเจียไม่ใช้วัตถุกันเสียมีความสดใหม่ทุกวัน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
  เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและ
เมล็ดเจียได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) มากเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมา คือ  
วันเดือนปี หมดอายุ มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และให้ความสำคัญน้อยที่สุด คุณสามารถตรวจสอบ
กระบวนการผลิตได้ เช่น เห็นส่วนครัวที่ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
  เมื่อพิจารณาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวาน
และเมล็ดเจียยังคงสภาพเดิมเมื่อมาถึง ผู้บริโภค เช่น กลิ่น รสชาติ มากเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมา คือ  นมถั่ว
เหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียมีการระบุถึงแคลอรี่ที่ได้รับต่อหน่วย / ชิ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และให้ความสำคัญน้อยที่สุด 
คือ กลิ่นของนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียมีผลต่อการ ตัดสินใจสั่งซื้อของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่าน ช่องทางออนไลน์  
  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ความตั้งใจซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียช่องทางออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับท่านซื้อ ท่านตั้งใจจะซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ให้คนในครอบครัว  มากเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมา คือ ท่านตั้งใจซื้อนมถั่วเหลืองผสมหญ้า
หวานผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจากต้องการความสะดวกสบาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ ท่านซื้อ 
นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานเพราะดีต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
 5. ข้อมูลการทดสอบสมสมติฐานงานวิจัย โดยการใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Spearman’s Rank Correlation) 
  องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักมีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสม
หญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับสูง (r = .849**, p-value = 0.002)   
  องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลือง
ผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .766**, p-value = 0.000)  
  องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังไม่มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการซื้อนมถั่ว
เหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .078, p-value = .121)  
  องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการซื้อนมถั่วเหลืองผสม
หญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .765**, p-value = 0.000)  
  องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังไม่มีความสัมพันธ์กับมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการซื้อนมถั่ว
เหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง (r = .089, p-value = .076)  
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การอภิปรายผล 
 ในส่วนของการอภิปรายผลวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการตั้งใจในการเลือกซื้อนมถั่วเหลือง
ผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียผ่านช่องทางออนไลน์ผู้วิจัยจะทำการอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามอิทธิพลขององค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อความตั้งใจในการเลือกซื้อ
นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 301 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 23-30 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  254 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 
35,000 บาท สอดคล้องกับข้อมูล สอดคล้องกับ ชาสิสา สถีระกานนท์ (2558) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจในการบริโภคนมโคและผลิตภัณฑ์ที ่ทาจากนมโคของผู้บริโภคเขตสาทรในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือ
รับจ้างผลการศึกษาพบว่าและสอดคล้องกับ กนกวรรณ พิมพ์จันทร์ (2561) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมของการตลาด
คาเฟ่ขนมหวานร้าน After You * ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี สถานภาพโสด จบการศกึษา 
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001- 30,000บาท 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ด้านประโยชน์หลัก  
ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ด้านผลิตภัณฑ์ควบ และด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้
 ด้านประโยชน์หลักพบว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลือกผลิตภัณฑ์
นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียทางช่องทางออนไลน์โดย โดยข้อที่ตัวอย่างให้ความสำคัญมาก คือ คุณค่าทางโภชนาการสูง 
โดยสอดคล้องกับ วรรณดี จิรกิจอนุสรณ์ (2558) กล่าวว่า  ผู้บริโภคนมถั่วเหลืองมีการรับรูถ้ึงคุณประโยชน์ต่างๆในระดับความคิดเหน็
ที่ค่อนข้างมาก ได้แก่ มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยลดความเสี่ยงในโรคหัวใจและหลอดเลือด 
และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน (รวิชญ์ พิทยาภินันท์ , อยุทธ์ นิสสภา และ บัญชา สมบูรณ์สุข, 2557; วรรณดี   
จิรกิจอนุสรณ์ , 2558; สิทธินันต์ สันติกุลสุข และพีรภาว์ ทวีสุข , 2561)  ) สำหรับองค์ประกอบด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ใส่นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียโดยทั่วไปมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย 
ซึ่งตรงกับ วรรณดี จิรกิจอนุสรณ์ (2558) ซึ่งกล่าวว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
เนื ่องจากผู ้บริโภคอาจมีการรับรู้ ว ่านมถั ่วเหลืองที ่ดีและมีคุณภาพควรมีการผลิตที ่มีความสะอาดและผลิตโดยเครื ่องจักร  
หรือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองมีคุณภาพที่ดีด้วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปุรวิชญ์  
พิทยาภินันท์, อยุทธ์ นิสสภา และ บัญชา สมบูรณ์สุข (2557);  วศิริพร กิตติยันตการ (2553) ; อัญมณี เย็นเปี่ยม (2554) และวิทวัส 
นิ่มสกุล (2555) ที่ได้ข้อค้นพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ใน ประเด็น
มาตรฐานความปลอดภัย นอกจากน้ันยังพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ คือ 
มาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัย , คุณภาพและคุณค่าผลิตภัณฑ์ , กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิต , การแสดงข้อมูล 
สำคัญและคำแนะนำในการบริโภคบนฉลาก , ปริมาณและความหลากหลายของสารที่เป็นประโยชน์ แหล่งที่มาและคุณภาพของ
วัตถุดิบ อายุการเก็บรักษา ราคาเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ มีความสำคัญมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภณัฑ์ที่คาดหวังผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุดซึ่งสอดคล้อง
กับข้อค้นพบของปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ , อยุทธ์ นิสสภา และ บัญชา สมบูรณ์สุข (2557) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพือสุขภาพ จากน้ำมันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่แล้วพบว่าปัจจัยด้านราคา
เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญโดยจะทำการเปรียบเทียบราคากับคุณภาพสินค้า โดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย 
(วศิริพร กิตติยันตการ, 2553)  สำหรับประเด็นขององค์ประกอบของผลิตภณัฑด์้านผลติภณัฑค์วบพบว่ามีความสมัพันธ์กับความตัง้ใจ
ในการเลือกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียทางช่องทางออนไลน์โดย โดยข้อที่ตัวอย่างให้ความสำคัญมาก คื อ 
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจียควรได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งสอดคล้องกับ 
วรรณดี จิรกิจอนุสรณ์(2558) ผู้บริโภคเห็นด้วยมากกับการสร้างมาตรฐานคุณภาพน่าเชื่อถือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยาซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับการศึกษาของวิทวัส นิ่มสกุล (2555); ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์; อยุทธ์ 
นิสสภา และ บัญชา สมบูรณ์สุข (2557) ที่ค้นพบว่าตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุดในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ คือ 
มาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภยัเพราะผูท้ี่ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่มีทัศนคตวิ่าผลติภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีความ
น่าสนใจในปัจจุบันผู้บริโภคที่รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต้องการประโยชน์ต่อร่างกาย และถ้าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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อาหารเสริมชนิดใหม่ต้องการให้ผสมงาขี้ม้อน ลงไปในผลิตภัณฑ์นมโคหรือนมถัวเหลืองมากที่สุดอีกด้วย สุดท้ายการอภิปรายผล
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสม
หญ้าหวานและเมล็ดเจียยังคงสภาพเดิมเมื่อมาถึง ผู้บริโภค เช่น กลิ่น รสชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิทวัส นิ่มสกุล (2555)  
ที่พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพน้ันส่วนใหญ่คือคุณภาพของวัตถุดิบและอายุการเก็บรักษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สำหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอข้อเสนอแนะ 2 ส่วน ได้แก่ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์หลักมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับประโยชน์หลัก โดยเฉพาะเรื่องการโปรโมทประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้า
หวานและเมล็ดเจียว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง  
 2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านรูปลักษณ์ผลิภัณฑ์ผู้ประกอบการควรให้ความกับบรรจุภัณฑ์ใส่นมถั่วเหลืองผสมหญ้า
หวานและเมล็ดเจียว่าควรมีความสะอาด ถูกหลักอนามัยเพราะเป็นปัจจัยท่ีผู้บริโภคให้ความสำคัญมากท่ีสุด 
 3. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าว่าควรมี
ความเหมาะสมกับราคา  
 4. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ควบผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญใบรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหาร
และยา (อย.)  
 5. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความสดใหม่หรือความคง
สภาพเดิมของผลิตภัณฑ์ เช่น กลิ่นและ รสชาติของนมถั่วเหลือง 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต 
 งานวิจ ัยในอนาคตควรศึกษางานวิจ ัยเช ิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี ่ยวกับการสื ่อสารการตลาดแบบบูรณการ  
ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจบรรจุภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจีย เช่น  1. การโฆษณา  2. การประชาสัมพันธ์   
3. การใช้พนักงานขาย  4. การส่งเสริมการขาย  5. สื่อเคลื่อนที่  6. การตลาดโดยตรง  7. การจัดนิทรรศการหรือการแสดงสินค้า 
และ 8. การบริการและกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองผสมหญ้าหวานและเมล็ดเจีย 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) กับการตัดสินใจ 
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) กับการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 388 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlative Coefficient) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กร
ธุรกิจของ Gen Z โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 

คำสำคัญ:   การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs), การตัดสินใจศึกษาต่อ, มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ 
 

Abstract 
 
 This research aimed to study the relationship between marketing mix (4C’s) and decision to study in the 
university of business organization of generation Z. The 388 questionnaires were collected form people who are 
first year undergraduate student of the faculty of business administration form modern trade business 
management from Panyapiwat Institute of Management and analyzed utilizing Pearson’s Product Moment 
Correlative Coefficient. According to the results of the hypothesis testing, it was found relationship between 
marketing mix (4C’s) and decision to study in the university of business organization in which the relationship 
between variables is at a high level. 
 

Keyword: Marketing mix (4C’s), Decision to study in the university of business organization, Corporate university 
 
บทนำ 
 ปัญหาจำนวนผู้เรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีข้อมูลระบุชัดจากการสำรวจประชากรไทย 10 ปีย้อนหลังก่อนพบเด็กเกิด
ใหม่ 1.1 ล้านคน/ปี แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 7 แสนคน/ปี ซึ่งกรณีนี้ส่งผลต่อเนื่องไปถึงประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมที่จะเข้าสู่
มหาวิทยาลัยลดลง ขณะเดียวกันวัยเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งครอบครัวฐานะยากจนถึงปานกลางหันไปเรียนสายอาชีพเพราะหวาดวิตก
เรื่องของการมีงานทำโดยจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ทั้งของรัฐ และเอกชน ที่มีมากถึง 
151 แห่ง ต่างแข่งขันกันจูงใจผู้เรียนมากขึ้น เพราะทราบดีว่าจำนวนผู้เรียนที่ลดลงจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ซึ ่งส่งผลให้
มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจำนวนผู้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยลดลง ร่วมถึง
ทางเลือกของผู้เรียนที่จะเรียนผ่านการเรียนออนไลน์มากขึ้น อันมีความจำเป็นท่ีสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัยซึ่งจะต้องสร้างจุดเด่นและจุดขายที่โดดเด่นแตกต่าง แต่เนื่องด้วยในปัจจุบัน  
 

 
 

  
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2 อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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จำนวนการเกิดของประชากรในประเทศไทยลดน้อยลง จากระบบสถิติทางทะเบียน ปี 2563 พบว่า ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15-24 
ปี มีจำนวน 8,982,619 คน แบ่งเป็นเพศชาย 4,581,622 และ เพศหญิง 4,400,997 คน ในจำนวนประชากรดังกล่าวมีประชากรอายุ 
18 ปี จำนวน 838,378 คน แบ่งเป็นเพศชาย 51 เปอร์เซ็นต์ และเพศหญิง 49 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนที่มีความ
ประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนั้นยังพบว่าจำนวนผู้สมัครสอบแอดมิชชั่นกลางประจำปี
การศึกษา 2562 จะเห็นได้ว่าจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบลดลงอย่างชัดเจน โดยจำนวนผู้สมัครสอบน้อยที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
สาเหตุมาจากปัจจัยดังนี้ 1) ประเทศไทยกำลังเข้าสูงสังคมสูงวัยโดยมีอัตราการเกิดของประชากรน้อยลง ซึ่งในปัจจุบันอัตราการเกิดมี
เพียง 600,000 – 700,000 คนเท่านั้น จึงทำให้จำนวนนักเรียนที่ต้องเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาน้อยลงไปด้วย 2) นักเรียนในปัจจุบัน
ไม่จำเป็นต้องสมัครผ่านระบบแอดมิชชั่นกลางเพียงอย่างเดียวถึงจะได้ที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่นักเรียนยังมีช่องทางการ
สมัครอีกหลายช่องทาง เช่น การรับตรงของมหาวิทยาลัย โควตาพิเศษ ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวที่ไม่เกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นกลาง
สามารถรับนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้เร็วกว่า ส่งผลให้มีจำนวนผู้สมัครสอบแอดมิชช่ันกลาง 76,408 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัย
มีที่ว่างรองรับ 91,340 ที่น่ัง 
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาข้างต้นทำให้ผู ้วิจัยมีความประสงค์ที่ต้องการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z เหตุผลที่ผู้วิจัย
เลือกกลยุทธ์ 4C’s มาเป็นปัจจัยหลักในงานวิจัยนี้ เนื่องจากต้องการศึกษาการเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมุมมองของผู้บริโภค
ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร โดยมีหลัก 4C’s เป็นตัวแปรต้น ได้แก่ Consumer (ความต้องการของผู้บริโภค) Cost (ต้นทุนหรือกำลังใน
การจ่ายของผู้บริโภค) Convenience (ความสะดวกของผู้บริโภค) Communication (การสื่อสารที่ตรงใจผู้บริโภค) มาใช้เป็นตัวแปร
ต้นของงานวิจัยนี้เพื ่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเ รียนต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ ซึ ่งในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแห่งองค์ธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมอย่างมาก เนื่องจากมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างจากสถานบัน
การศึกษาทั่วไป โดยเน้นไปที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้รู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและยังมี เครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้เรียนได้ไปฝึก
ปฏิบัติยังสถานประกอบการจริง ในช่วงที่มีการแข่งขันสูงและมีมีจำนวนนักศึกษาน้อยลง แต่ในทางกลับกันมหาวิทยาลัยแห่งองคก์ร
ธุรกิจมีนักเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 (ม.6) นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนัก เรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่ง
องค์กรธุรกิจของ Gen Z 
 
สมมติฐงานวิจัย 
 ปัจจัยการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ
ของ Gen Z 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
แห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z โดยนากลยุทธ์ 4C’s มาเป็นปัจจัยหลักในงานวิจัยนี้ 
 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอบเขตของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ นักศึกษาชั้นปีที ่ 1 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นนักศึกษาจากคณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่4,699 คน (สำนักแนะแนวและรับสมัคร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2563) 
 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จานวน 611 คน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความสัมพันธ์ของการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) ได้แก่ Customer (ด้านความต้องการ) Cost  
(ด้านต้นทุน) Convenience (ด้านความสะดวก) Communication (ด้านการสื่อสาร) กับตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่ง
องค์กรธุรกิจของ Gen Z 
 2. สามารถใช้ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมทำแผน การกำหนดนโยบายพัฒนาสถาบันฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อพัฒนางานด้านการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาปรับใช้เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
 
กรอบแนวคิด 
 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z ตามแนวคิดของ Kotler (2016) 
โดยเขียนเป็นกรอบแนวคิดตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
ที่มา : บูรณาการตัวแปรจาก Lauterborn (1990) , Kotler (2016) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ เป็นนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4,699 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 388 คน 
เก็บข้อมูลโดยใช้การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครื ่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค (4C’s Marketing) ได้แก่ ด้านความต้องการ ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านการสื่อสาร (3) การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z ได้แก่ การมีโอกาสได้งานทำทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา การได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไป
กับการฝึกปฏิบัติงาน การมีรายได้ระหว่างเรียน การมีทุนการศึกษา อยากร่วมงานกับบริษัทท่ีมีความมั่นคง (4) ข้อเสนอแนะ  โดยนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยนำไปลองทดสอบ จำนวน 30 ชุด กับตัวอย่าง ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจริง คือ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในนนทบุรี และทดสอบความน่าเชื่อถือได้โดยวิธีของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) กำหนดค่า
ความน่าเชื ่อถือที ่อยู ่ในระดับยอมรับได้คือ 0.70 ขึ ้นไป ตามเกณฑ์ในการพิจารณาความเชื ่อมั ่นของ Garett (1965) พบว่า 
แบบสอบถามที่ศึกษานี้ มีค่าความเชื่อมั่นโดยมีค่า Cronbach’s Alpha 0.895 จากตัวอย่างจำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
ผลการศกึษาหรือผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีช่วงอายุประมาณ  
16 – 20 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และมีภูมิลำเนามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s) ด้านความต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.19) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายประเด็นพบว่า ความคิดเห็นมากที่สุดประเด็นอาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพ และ 
มีสื่ออุปกรณ์การสอนที่มีคุณภาพเท่ากันท่ี ( x = 4.27) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการตลาดในมุมมองของ
 ผู้บริโภค (4C’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s) ด้านต้นทุน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.18)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นมีทุนการศึกษา ( x  = 4.46)  
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการตลาดในมุมมองของ  
 ผู้บริโภค (4C’s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s) ด้านความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นสถาบันฯ มีความสะอาด ร่มรื่น บรรยากาศเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ ( x = 4.24) ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการตลาดในมุมมองของ  
 ผู้บริโภค (4C’s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s) ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นมีสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบ
เสมอ ( x = 4.23) ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการตลาดในมุมมองของ  
 ผู้บริโภค (4C’s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.41) เมื่อพิจารณาการตัดสินใจเป็นรายประเด็นพบว่า มีรายได้ระหว่างเรียน ( x = 4.48) ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กร 
 ธุรกิจของ Gen Z 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) ที่มีต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
แห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษามาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิปรายผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C’s) มีผลกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่ง
องค์กรธุรกิจของ Gen Z พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ (Customer) ด้านต้นทุน (Cost) ด้านความสะดวก 
(Convenience) และด้านการสื่อสาร (Communication) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กร
ธุรกิจของ Gen Z อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ Lauterborn (1990) ที่กล่าวว่า 4C’s Marketing ซึ่งเป็น
แนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด แทนการให้ความสำคัญต่อผู้ผลิตหรือผู้จัด
จำหน่าย การคำนึงถึงลูกค้าก่อนจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด และสอดคล้องกับ Pradeep and Aspal 
(2011) กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาด 4C’s เป็นปัจจัยและกลยุทธ์พื้นฐานของการทำธุรกิจ เนื่องจากสามารถความความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมมทั้งทำให้เกิดกระบวนการการตัดสินใจง่ายข้ึน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยแยกเป็นรายด้านดังนี ้ ด้านความต้องการ 
(Customer) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z อยู่ในระดับสูง (r = .702**) 
ด้านต้นทุน (Cost) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z อยู่ในระดับปานกลาง  
(r = .603**) ด้านความสะดวก (Convenience) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ 
Gen Z อยู่ในระดับปานกลาง (r = .626**) ด้านการสื่อสาร (Communication) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจของ Gen Z อยู่ในระดับปานกลาง (r = .614**) 
 โดยด้านที่มีผลกับการตัดสินใจมากที่สุด คือด้านการสื่อสาร (Communication) เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากยังขาดความ
เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ยาก ซึ่งการสื่อสารที่ครอบคลุมสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวมถึงมีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่แนะแนว ทำให้
ปัจจัยด้านการสื่อสารส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ดวงฤทัย แก้วคำ (2559) ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต ผลวิจัยพบว่าเรื่องของปัจจัยการสื่อสาร
การตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดทางตรงส่งผลให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้น และปัจจัยทางสังคม
ด้านกลุ่มอ้างอิง และด้านครอบครัว ส่งผลให้การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 รองลงมาคือ ด้านความต้องการ (Customer) เนื่องจากหลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย มีอาจารย์และบุคลากรที่มี
คุณภาพ นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมอื่นๆดว้ย เช่น รับน้อง กีฬาสี และชมรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นราธิจ ศรัณย์
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ภัทรธร (2559) ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือ ด้านการประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีโอกาสหางาน
ทำได้ง่าย ลำดับที่สองคือ ด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ด้านอาจารย์ผู้สอน มีชื่อเสียง มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน และด้านความ
มุ่งหวังของตนเอง โดยนักศึกษาจะตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเอง เพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้สูงข้ึน 
 ปัจจัยลำดับที่สามที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ คือด้านต้นทุน (Cost) เนื่องจากมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 
และยังช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ให้ได้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณทิมา วรรณสุทธ์ิ (2559) 
ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
ผลวิจัยพบว่า ครอบครัวมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา 
(กรอ. หรือ กยศ.) และด้านปัจจัยทางการตลาดบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 สุดท้ายคือ ด้านความสะดวก (Convenience) เหตุผลที่ด้านความสะดวกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
เนื่องจากนักศึกษา Gen Z ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านอื่นๆมากกว่า ซึ่งการเรียนในสถาบันการศึกษาใกล้บ้านไม่ได้มีผลต่อการ
ตัดสินใจกับเด็ก Gen Z ซึ่งสอดคล้องกับ กรรณิการ์ วัชราภรณ์ (2557) ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของนักศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
ทั้ง 4 ด้าน มีระดับความสำคัญมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา 
และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยนักศึกษามีพฤติกรรมการเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพราะต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
บุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบันการศึกษามากท่ีสุดคือ ตัวของนักศึกษาเอง โดยนักศึกษาจะตัดสินใจเลือกสถานศึกษาตั้งแต่เรยีน 
ม.6 หรือ ปวช. 3 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการศึกษามาจาก บิดา/มารดา/ญาติพี่น้อง เลือกคณะที่เข้าศึกษาต่อโดยดูจากความต้องการ
แรงงานเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ และการเลือกสถานที่ตั้งของสถาบันจะไม่สนใจว่าอยู่ใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับความช อบเป็นหลัก 
เพราะสามารถเช่าหอพักได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสัมพันธ์ของการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4Cs) ที่มีต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแหง่องค์กรธุรกิจของ Gen Z ด้านการสื่อสารมากที่สุด (Communication) ทั้งนี้ด้านการสื่อสาร
ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจูงใจให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่ง
องค์กรธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจยั งคง
ต้องเน้นด้านการสื่อสารเป็นหลักและกระจายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 2. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือชื่นชอบในรูปแบบการเรียนที่เน้นไปที่
การปฏิบัติจริง หลักสูตรสามารถสอบสนองความตอ้งการของผู้เรียนไดด้ี ดังนั้นด้านความต้องการ สถาบันฯ จะต้องพัฒนาหลักสูตรให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
บทความจากเว็บไซต์ 
สมาคมสภามหาวิทยาลัย, (2563). สสมท:สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย). สืบค้นจาก https://tagbth.wordpress.com/ 

%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B
8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%
83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1/ 

MOE, (2562) ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการจัดการอุดมศึกษา ประจำปี 2563 (IMD World 
Competitiveness 2020). สืบค้นจาก https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/imd-competitiveness-
ranking-2020/  

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๒๑ 

The matter (2017). วิกฤติมหาวิทยาลัยไทย เมื ่อสถาบันการศึกษาทำสงครามแย่งชิงนักเรียนเพื ่อการอยู ่รอด สืบค้นจา ก
ttps://thematter.co/social/war-of-thai-university/25611 

Lauterborn, W. (1990). Marketing mix. ส ื บค ้ น จ าก  http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1006/1/sakdipat. 
wong.pdf 

Pradeep and Aspal (2011). แนวค ิดและทฤษฎีส ่วนประสมทางการตลาดในม ุมมองของผ ู ้บร ิ โภค ( 4C’s) ส ืบค ้นจาก 
 file:///D:/Users/patipansom/Downloads/56933-Article%20Text-132661-1-10- 20160518%20(1).pdf 

ต้น หล่อศิริรัตน์. (2555). วิธีการเลือกมหาวิทยาลัย กับกระบวนการการตัดสินใจ. สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/ 
posts/152480. 

สุทธิรักษ์ เสมอกัน. (2553). การวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ. สืบค้นจาก http://www.unigang.com/Article/163. 
McQueen. (2011). Ready or not...here come gen Z. Retrieved from: http://michaelmcqueen.net/phocadownload/ 

parentsteachers/Ready%20or%2 0not,%20here%20come%20Gen%20Z.pdf 
Sladek แ ล ะ  Grabinger, A. (2014, February 26). Gen Z the first generation of the 21st century Has arrived! 

 XYZ University. Retrieved October 30, 2016 fromhttp://xyzuniversity.com/wpcontent/uploads/2014/02/ 
GenZ_Final.pdf. 

 

บทความจากวารสาร 
Howe และ Strauss (2007). The next 20 years: How customer and workforce attitudes will evolve. Harvard Business 

Review 85(7-8): 41-52. 
Palley, W. (2012).GEN Z: Digital in their DNA. New York: JWT Intelligence. 
Grail Research. (2011). Consumers of Tomorrow : Insights and Observations About Generation Z: Grail Research. 

Healy, R., Chua, K. & Davin, S. (2010). Generation Z rejects traditional TV Value Partners (23  November 
2010 ed.) 

 

หนังสือ 
พิษณุ จงสถิตวัฒนา. (2548). การบริหารการตลาด: การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ปณิศา ลัญชานนท์. (2548). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: Diamond in Business World. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๒๒ 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ 
Marketing Factors Affecting Purchasing Decision of Products in FamilyMart,  

Suk Charoen Village Branch 
 

ทุติยา ใจเป่ียม (Tutiya Jaipeam)1 
พฤกษา จรจาก (Phrueksa Chonchak)2  
กรรณิการ์ ศรีจันทร์ (Kannika Srijan)3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ (2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ (3) เพื่อศึกษาหาความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที ่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าร้านแฟมิลี ่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ โดยใช้
แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูล จำนวน 400 ราย วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหา
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การแจกแจงค่าสถิติ (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี  
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน  
10,001-15,000 บาท โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการสินค้าประเภทเครื่องดื่มเอลกอฮอล์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำอัดลม ช่วงเวลา 
08.00 น. – 17.00 น. และจำนวนเงินเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อครั้ง 201 บาท – 300 บาท  (2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ พบว่า ภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับมากที่สุด  ( = 4.51, S.D. = .267)   
(3) ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้า ร้านแฟมิลี ่มาร์ท  
สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ และจำนวนเงินเฉลี่ยที ่มาใช้  
บริการต่อครั้งมีระดับความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้า ร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ:  ปัจจัยทางการตลาด, พฤติกรรม, ร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study (1) the personal factors of service users and marketing factors 
affecting purchasing decision of products of FamilyMart, Suk Charoen Village Branch (2) marketing factors affecting 
purchasing decision of products of FamilyMart, Suk Charoen Village Branch and (3) the differences of personal 
status and marketing factors affecting the use of the service. FamilyMart, Suk Charoen Village Branch. The tool 
used for data collection was 400 questionnaires. Data were analyzed by using frequency, percentage mean, and 
standard deviation. The statistics used for hypothesis testing were statistical distribution (t-test) and one-way 
analysis of variance (ANOVA). 
 The results showed that the respondents' personal factors were mostly female, aged between  
31-40 years old, high school education level / vocational certificate, private company employees / employees 
and monthly income 10,001 - 15,000 baht. Most of the customers purchased alcohol products service, healthy 
drinks, soft drinks from 8:00 a.m. - 5:00 p.m. And the average amount of money used the service for 201 baht - 
300 baht per time. The results of analysis of marketing factors affecting purchasing decisions were found that the  
 
 
 
 
  
 

1, 2, 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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overall of service users had the highest level of importance ( = 4.51, S.D. = .267). The results of the hypothesis 
testing revealed that the comparison of personal factors importantly differed the marketing factors affecting the 
purchase decision at statistical significance .05 except service duration. And the average amount of money spent 
for the service at a time being important to the marketing factors affecting the purchase decision at FamilyMart, 
Suk Charoen Village Branch were not different at statistical significance .05 

Keyword:   Marketing Factor, Behavior, Family Mart, Suk Charoen Village Branch 

บทนำ 
ปัจจุบันร้านสะดวกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ แนะนำสินค้า

และบริการเหล่านั้นให้เป็นที่ร ู ้จ ัก ซึ ่งเป็นรูปแบบหนึ ่งของธุรกิจค้าปลีกในการให้บริการที่ ขาย ความสะดวกสบาย และเน้น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นร้านค้า ปลีกที่เรียกว่าร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง จัดเป็นธุรกิจที่ให้ความสนใจกับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ความต้องการของผู้บริโภคตามสังคมและ
วิธีการดำเนินชีวิตซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์เซ็นเตอร์ คอนวีเนี่ยนสโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งธุรกิจค้าปลีก
เหล่านี้มีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แหล่งเจริญและนอกพื้นที่ตามต่างจังห วัดก็ตาม 
และเนื่องจากการดำรงชีวิตของผู้บริโภคส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเวลา และสภาพสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
จึงหันมาใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ประเภทร้านสะดวกซื้อ หรือคอนวีเนี่ยนสโตร์มากขึ้นเพราะถือว่า เป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า และรวมทั้งรูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้า และบริการจากร้านสะดวกซื้อ เช่น ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) แฟมิลี่ มาร์ท 
(Family Mart) เป็นต้น จากรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินคา้ของผู้บริโภคข้างต้น นั้นทำให้มีร้านสะดวกซื้อมากมายได้ทำการแข่งขันใน
ร้านรูปแบบใหม่ เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส (Lotus Express) มินิบิ ๊กซี (Mini Big C) 108 ช็อป (108 Shop) เป็นต้น ซึ ่งในปัจจุบัน 
ชาวต่างชาติได้มีการเข้ามาลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมากขึ้น และได้นำรูปแบบของร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ 
(Modern Trade) ซึ ่งมีการนำเอาการบริหารจัดการแนวทางใหม่มาใช้ เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดซื ้อ การบริการ 
การบริหารงานบุคคล การจัดองค์การเพื่อลดความสูญเสีย และให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ เนื่องจากมีรูปแบบการขยายธุรกิจร้านค้าปลีก  
ที่คล้ายคลึงกัน คือ การขยายธุรกิจร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ สาขานี้มีลูกค้าจำนวนค่อนข้างมาก
เพราะเข้าถึงชุมชน โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เครื่องดื่ม และอาหารประเภท พร้อมทาน รองรับ
ความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าใกล้บ้าน สอดคล้องกับชีวิตประจำวันในปัจจุบันที่ลูกค้าต้องการ
ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การขยายสาขาโดยการพิจารณาจากงบการเงินซึ่งบอกถึงผลประกอบการที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอ
กับการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ
3. เพื่อศึกษาหาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท

สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที ่ควบคุมได้ซึ ่งบริษัทใช้ร่วมกัน 

เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยพื้นฐานมีอยู่ 4 ตัว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยส่วนประสมทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะ
วางกลยุทธ์โดยเน้นน้ำหนักที่ P ใดมากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย แต่การตลาดบริการจะ

Χ
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เน้นถึง พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพิ่มขึ้นมาเป็น 7Ps ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ (อดุลย์ 
จาตุรงคกุล, 2550) 
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ถูกนำเสนอสู่ตลาด และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอาจเป็นในรูปของสินค้าที่มีตัวตนบริการ 
หรือความคิด ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ (Total Product) คือสินค้าบวกความพึงพอใจ
และผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้านั้น โดยหมายรวมถึงคุณภาพสินค้า ประสิทธิภาพ สี ขนาดรูปทรง การให้บริการ
หลังการขาย และบรรจุภัณฑ์ภายนอกของสินค้ารวมทั้งเครื่องหมายการค้า ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ดังนั้นจึงจะถือว่า ธุรกิจจะขายผลประโยชน์ในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ขายตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียว 
  1) ประโยชน์หลัก (Core Product) หมายถึงประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้ให้ ผู้บริโภคได้รับโดยตรง 
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ 
  2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) หรือผลิตภัณฑ์พื้นฐาน หมายถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถ
รับรู้ได้ เช่น คุณภาพ ตราสินค้า รูปร่าง 
  3) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผูซ้ื้อคาดหวังว่าจะไดร้ับ และ
ใช้เป็นข้อตกลงจากการซื้อสินค้า การเสนอผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
  4) ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือบริการที่ผู้ซื้อจะได้รับควบคู่กับการ 
ซื้อสินค้าประกอบด้วยบริการก่อนและหลังการขาย 
  5) ศักยภาพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Potential Product) หมายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต 
 2. ราคา (Price) คือ ต้นทุนของสินค้าที่ลูกค้าที่ต้องการสินค้าต้องจ่ายแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ การกำหนด
ราคาสินค้าเกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการค้าว่าต้องการกำไร ต้องการขยายส่วนครองตลาด ต้องการต่อสู้กับคู่แข่งหรือเป้าหมายอื่น 
การตั้งราคาต้องได้รับการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กับคู่แข่งขันได้ เช่น การลดราคาเพื่อสู้กับคู่แข่งขัน หรือการตั้งราคาสูง
เพื่อแสดงภาพพจน์สินค้า 
 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) หรือช่องทางการจัดจำหน่าย คือ การทำให้สินค้าออกไปสู่ตลาด หรือถึงมือผู้บริโภค 
ตามที่ผู้บริโภคต้องการ การจัดจำหน่ายมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วนคือ ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel) โดยเน้นวิธีการขาย
สินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือการขายผ่านคนกลาง เช่น พ่อค้าส่ง (Middleman) พ่อค้าปลีก (Retailer) ตัวแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) อีกก ิจกรรมหนึ ่งค ือ การกระจายส ินค ้า (Physical Distribution) และการเก ็บส ินค ้า(Storage) การขนส่ง 
(Transportation) และการเลือกใช้สื่อการขนส่งที่เหมาะสม โดยเป็นสื่อท่ีดีที่สุด ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมสนับสนุนให้กระบวนการสื่อสารทางการตลาด ให้แน่ใจว่าตลาด และ
ผู้บริโภคเข้าใจและให้คุณค่าในสิ่งที่ผู้เสนอขาย โดยมีเครื่องมือท่ีสำคัญ 4 ชนิด คือ 
  1) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Promotion) เป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด 
  2) การโฆษณา (Advertising) เป็นการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะกับสินค้าที่
ต้องการตลาดกว้าง 
  3) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมที่ต้องการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า 
อาจอยู่ในรูป การแสดงสินค้า การแจกของตัวอย่าง การชิงโชค เป็นต้น 
  4) การเผยแพร่และโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นกิจกรรมที่เน้นวัตถุประสงค์การ
ให้บริการแก่สังคม เพื่อเสริมภาพพจน์ หรือชดเชย เบี่ยงเบนความรู้สึกของผู้บริโภคต่อตัวผลิตภัณฑ์ 
 5. พนักงาน (People) จะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กร ซึ ่งนับตั้งแต่เจ้าของผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ  
ซึ่งบุคคลดังกล่าวท้ังหมดต้องมีประสิทธิภาพและความสามารถ เพราะความสามารถของบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของ
องค์กร 
 6. กระบวนการให้บริการ (Process) กระบวนการให้บริการเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่สำคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่
มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทำให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริการ
โดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการตามความต้องการ การชำระ
เงิน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อมทำให้การบริการไม่เป็น
ที่ประทับใจแก่ลูกค้า 
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 7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุรกิจ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น 
เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ลานจอดรถ ห้องน้ำ ป้ายประชาสัมพันธ์  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทน
คุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะใช้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ ดังนั้น สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใดบริการน่าจะมีคุณภาพตามมาด้วย  
 จากทรรศนะของนักวิชาการกล่าวมานั้น สรุปได้ว่า กระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอน ในการให้บริการเพื่อส่งมอบ
คุณภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วถูกต้อง  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากร คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดย วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  
โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่ทราบจำนวนประชากร กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบบังเอิญ ( Accidental 
sampling) โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% 
ของ Khazanie Ramakant เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการร้านแฟมิลี ่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ โดยไม่ทราบจำนวน
ประชากร จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการคำนวณจากสูตร 
 

                    เมื่อ           𝒏 =
𝒑(𝟏−𝒑)(𝒛)𝟐

𝒆𝟐
 

     
   =    385 ตัวอย่าง 

  การกำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยกำหนดตัวอย่าง จำนวน 400 คน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ชื้อสินค้าร้านแฟมิลี ่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น  โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นคำถาม แบบมีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ 

(Multiple Choice) จำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษ  อาชีพ รายได้/เดือน ประเภท
สินค้าที่มาใช้บริการ  ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ  และจำนวนเงินท่ีเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อครั้ง 

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ่การตัดสินใจช้ือสินค้าร้านแฟมิลีม่าร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ  
  ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ซึ่งจะเป็นค้าถามปลายเปิด (open-ended Questions)  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบตามความสะดวกได้แบ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลในการศึกษาออกเป็น 2 แบบคือ  
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 
   1.1 แจกแบบสอบถามจำนวน 400 ราย ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 
   1.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2564 
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการศึกษาซึ่งได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจาก 
ตำราข้อมูลทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำการศึกษาครั้งน้ี 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์สถานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) โดยใช้วิธีหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุป ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
  2. วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจชื ้อสินค้าร ้านแฟมิล ี ่มาร ์ท สาขาหมู ่บ ้านศุขเจริญ  
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3. วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าร้านแฟมิลี่
มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ โดยการแจกแจงค่าสถิติ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
ใช้บริการสินค้าประเภทเครื่องดื่มเอลกอฮอล์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำอัดลม ช่วงเวลา 08.00 น. – 17.00น. และจำนวนเงินเฉลี่ย
ที่มาใช้บริการต่อครั้ง 201 บาท – 300 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ พบว่า 
ภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51, S.D. = .267) 
 3. ทดสอบสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ่
การตัดสินใจชื้อสินค้า ร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้นช่วงเวลาที่มาใช้
บริการ และจำนวนเงินเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อครั้งมีระดับความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือสินค้า ร้านแฟมิ
ลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท โดย
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการสินค้าประเภทเครือ่งดื่มเอลกอฮอล์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำอัดลม ช่วงเวลา 08.00 น. – 17.00น. และ
จำนวนเงินเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อครั้ง 201 บาท – 300 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันฑิสา ศิริสุนทร  (2559) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในจังหวัด นนทบุรี  
 2. ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ ในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมากที่สุด โดยผู้ใช้บริการเห็นว่าสินค้าภายในร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ มีความหลากหลายหาได้ง่าย เนื่องจาก
มีการจัดชั้นสินค้าเป็นระเบียบ และการบริการที่รวดเร็วของพนักงานภายในร้าน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประกิจ จิ๋วพัฒนกุล 
(2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อทองคำของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อทองคำ
ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมวุฒิ อัญญธนากร ที่พบว่า ความคาดหวังของลูกค้าส่งผลต่อคุณภาพการบริการ รวมทั้งงานวิจัยของวง
พลอย วัฒนะโชติ ในเรื่องความคาดหวังของลูกค้าส่งผลต่อคุณภาพของการบริการของร้านทำความสะอาดรถยนต์ ผู้ให้บริการร้านทำ
ความสะอาดรถยนต์ต้องตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและนำมาสู่การกลับมาใช้บริการซ้ำ ทั้งนี้
ผ ู ้ใช้บริการมีระดับความสำคัญปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าร้านแฟมิลี ่มาร์ท สาขาหมู ่บ้านศุขเจริญ  
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของธนากร มาอุทธรณ์ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื ้อสินค้าของผู้บริโภคต่อร้าน Max Value โดยผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเป็นต่อปัจจัยทางการตลาดต่อร้านสะดวกซื้อ  
Max Value โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านสถานท่ี 
 3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจช้ือ
สินค้า ร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ และจำนวน
เงินเฉลี่ยที่มาใช้บริการต่อครั้งมีระดับความสำคัญต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ ท สาขา
หมู่บ้านศุขเจริญ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา
เดียวกันคือ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. และจำนวนเงินท่ีใช้ต่อครั้งเฉลี่ยอยู่ท่ี 201 บาท – 300 บาทจึงมีระดับความสำคัญต่อปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ ไม่แตกต่างกัน เช่น ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
เวลาผู้ใช้จะมีความต้องการซื้อสินค้าประเภท เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นม น้ำผลไม้ หรือน้ำอัดลม เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชมพูนุท อารัญภาณุ (2556) ได้ศึกษาวิจัย ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม การเลือกซื้อทองคำรูปพรรณของประชากรใน
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เพศ อายุ อาชีพรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อทองคำรูปพรรณแตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสินีนาถ กฤชเฟื่องฟู และสุกิจ ขอเชื้อกลาง (2556) ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านทองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ แตกต่างกัน จะให้ความสำคัญใน
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านทองในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจชื้อสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  จากการศึกษา “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ือสินค้าร้านแฟมิลี่มาร์ท สาขาหมู่บ้านศุขเจริญ”ผู้ใช้บริการ
มีระดับความสำคัญด้านราคาน้อยที่สุด คือ ในบางครั้งทางร้านอาจไม่มีการแสดงราคาสินค้าให้ผู้ใช้บริการได้เห็นอย่างชัดเจน หรือ
สินค้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสนในราคา จึงควรมีการแสดงป้ายแสดงสินค้าที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามอย่างเดียว เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในบางประเด็นควรมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกควบคู่กันไปเพื่อให้ได้ข้อมูลจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการได้ครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการรับรู้  
ตราสินค้าและการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการรับรู้ตรา
สินค้ากับการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก และ 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 
โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มาใช้บริการเงินฝาก
ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 400 คน สุ่มแบบบังเอิญ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ stepwise multiple regression  
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านบุคคล  
ความคิดเห็นปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านและปัจจัยการรับรู้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก และ 
3) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาชุมพร คือ ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า เป็นตัวแปรที่มีอำนาจ
พยากรณ์ที่ดีท่ีสุด รองลงมาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคลและด้านลักษณะทางกายภาพ 
 

คำสำคัญ:   เงินฝาก, การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า, ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร   
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) the level of opinion marketing mix factors, brand 
awareness factors and the decision to use of deposit services, 2) the correlation between the marketing mix 
factors, brand awareness factors and the decision to use of deposit services, and 3) Factors affecting the decision 
to use of deposit services of Government Savings Bank, Chumphon Branch, The samples to use of deposit services 
customers of the Government Savings Bank, Chumphon Branch were 400 people, selected by using the table of 
Taro Yamane, with the confidence at 95 % and used the accidental random sampling by questionnaire.  
The statistics using percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.  
 The results of research showed that 1) the level of opinion marketing mix factors was overall and in 
each individual aspect at a high level, the average level in all aspects the aspect with the highest average was 
the process, followed by the physical evidence. The aspect with the lowest average was the people, the opinions 
of brand awareness factors were at a high level, and the decision to use of deposit services were at a high level.  
2) the marketing mix factors in each individual aspect and brand awareness factors the correlation with the 
decision to use of deposit services, and 3) the factors that affect the decision to use of deposit services of  
 
 

  
1 นักศึกษาปริญญาโท  กลุ่มวิชาการตลาด/หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาการตลาด/หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการตลาด/หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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Government Savings Bank, Chumphon Branch found that brand awareness with the best predictive power, 
personal and physical evidence. 
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บทนำ  
 จากการแข่งขันภาคธุรกิจธนาคารที่ผ่านมาและในปัจจุบัน ทำให้ธนาคารออมสินได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ดำเนินงานและบริการในทุก ๆ ด้าน อย่างเป็นพลวัต เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และกล
ยุทธ์การขายควบคู่กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและธนาคารออมสินจะสามารถรักษาฐาน
ลูกค้าท่ีมีจำนวนมาก ตลอดจนสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น  ดังนั้น การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดธนาคาร โดยเฉพาะปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีความสำคัญต่อของธนาคารออมสิน ตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้าก็เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของ
ธนาคาร ดังนั้นถ้าผู้ฝากสามารถจำตราสินค้าได้ ก็ย่อมจะมีการรู้จักและจดจำไว้ในใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะวางใจในการมาฝากเงินกับ
ธนาคารต่อไป  
 สำหรับธนาคารสาขาโดยเฉพาะธนาคารออมสิน สาขาชุมพร จากรายงานที่ผ่านมาพบปัญหาการดำเนินงานยอดเงินฝาก
ของลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2558 – 2562 โดยต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 100  ส่งผลกระทบในระยะสั้นและระยะ
ยาวของธนาคารสาขา ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรจากการดำเนินงานธนาคาร ผลตอบแทนของพนักงาน จำนวนพนักงาน และการ
ขยายฐานลูกค้า ตลอดจนการปรับตัวต่อการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ธนาคารออมสิน
ต้องเตรียมพร้อมการแข่งขันและพัฒนาการบริการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างคุณค่าต่อตราสินค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ตามความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อมาใช้บริการเงินฝาก ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
การรับรู้ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร โดยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีการ
ตัดสินใจใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และการรับรู้ตราสินค้าไปประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรที่ ศึกษา และคาดว่า
ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการนำไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนและกำหนดแผนการตลาดของธนาคาร 
ในระยะยาวต่อไป 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการรบัรู้ตราสินคา้และการตัดสินใจใช้บริการ
เงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้ากับการตัดสินใจใช้
บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 
 

กรอบแนวคิด  
 จากการสรุปการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำมาสังเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้กำหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยดังนี ้
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรมาจากลูกค้าที่มาใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร และ  
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Yamane ที่มีประชากรเป็นค่าอนันต์ ต้องการความคลาดเคลื่อน 5% และความเชื่อมั่น 95%  
ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน และสุ่มแบบบังเอิญเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สร้างคำถามของแบบสอบถามมีโครงสร้าง แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของธนาคาร และปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า ตอนที่ 3 ความคิดเห็นการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของธนาคาร 
ออมสิน สาขาชุมพร  ซึ่งตอนท่ี 2 - 3 สร้างในลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ตัวเลือก 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบวัดคุณภาพเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถาเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้อง
เหมาะสมทางด้านภาษา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.67 - 1.00 และนำทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.99 แล้วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา ก่อนนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองที่ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร โดยขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ฝากเงินกับธนาคาร ใช้ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 เดือน แล้วนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาของ
แบบสอบถาม นำมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหาค่าความถี่ ( frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) แบบ stepwise 
multiple regression 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษานำเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย นำเสนอ 6 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง (ร้อยละ 
67.5)  อายุ 41 - 50 ปี (ร้อยละ 28.3)  โสด (ร้อยละ 44.3) ปริญญาตรี (ร้อยละ 50.5)  อาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 20.8) และรายได้
ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 23.3)  
  ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการ (7P's) ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 
ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ( = 4.22, S.D = 0.59) เมื ่อพิจารณารายด้านอยู ่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดคือ  
ด้านกระบวนการ ( = 4.30, S.D = 0.60) รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 4.29, S.D = 0.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ด้านบุคคล ( = 4.07, S.D = 0.68) ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการภาพรวมและรายด้าน 
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ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D = 0.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ถ้าได้ยินถึงคำว่าธนาคารออมสิน จะนึกถึงว่าเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่
มีชื่อเสียง ภาพพจน์ที่ดี และมีความมั่นคง ( = 4.34, S.D = 0.76) รองลงมา ต้องได้รับกระตุ้นด้วยการส่งเสริมทางการตลาด เช่น 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น  จึงจะระลึกถึงโลโก้ธนาคารออมสิน ( = 4.31, S.D = 0.76) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดอยู่ในระดับมากคือ จดจำโลโก้ของธนาคารออมสินได้ดี ( = 4.21, S.D = 0.80)  
 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.13, S.D = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ มักจะประเมินทางเลือกในการใช้
บริการเงินฝากที ่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ( = 4.20, S.D = 0.81) รองลงมา คือ ก่อนตัดสินใจที่จะฝากเงินกับธนาคารออมสิน  
สาขาชุมพร มีทางเลือกหลายทาง ( = 4.19, S.D = 0.80) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือหลังจากได้ใช้บริการเงินฝากของธนาคารแล้ว 
มีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ ( = 4.02, S.D = 0.96) 
 ส่วนที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้ากับการตัดสินใจใช้บริการ
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย (X3) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (X4) ด้านบุคคล (X5) ด้านกระบวนการ (X6) ด้านลักษณะทางกายภาพ (X7) และปัจจัย
การรับรู้ตราสินค้า (X8) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 ซึ่งสามารถนำไปทดสอบการพยากรณ์ดังตารางที่ 3 - 4  
  ส่วนท่ี 6  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3-4 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรในสมการถดถอยแบบพหุคูณ 
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จากตารางการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ stepwise ตัวแปรปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
บุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 

ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะห์พยากรณ์การใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางปัจจัยที่มีอำนาจพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คือ ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า (X8) เป็นตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ คือ 0.517 รองลงมาด้าน
บุคคล (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ คือ 0.247 และด้านลักษณะทางกายภาพ (X7 ) มีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ คือ 0.169 
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ด้าน กับการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ     = 0.851 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาชุมพร 
ทั้ง 3 ด้านสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากได้ร้อยละ 72.30 (      = 0.723)   และเขียน
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
 

     =   -0.063 + 0.545 ปัจจัยการรับรู้ตราสินคา้ (X8) + 0.256 ด้านบุคคล (X5) + 0.193 ด้านลักษณะทางกายภาพ (X7)  
 + ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 0.218 (X3) 
 

 จากผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's) 
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกระบวนการ รองลงมา ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านบุคคล และปัจจัยการรับรู้ตราสนิค้าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้าเห็นว่าถ้าได้ยินถึงคำว่าธนาคาร
ออมสิน จะนึกถึงว่าเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีช่ือเสียง ภาพพจน์ที่ดี และมีความมั่นคง ส่วนความคิดเห็นการตัดสินใจใช้บริการ
เงินฝากของธนาคารภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้าจะประเมินทางเลือกในการใช้บริการเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด  
เมื ่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านและปัจจัยการรับรู ้ตราสินค้า  
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการตัดสนิใจใช้บริการเงินฝาก  และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากธนาคารออมสนิ สาขา
ชุมพร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 คือ ปัจจัยการรับรู ้ตราสินค้า รองลงมา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านบุคคลและด้านลักษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของธนาคารได้ร้อยละ 72.30 
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อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาสามารถอธิบายตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
 1. ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's) ของลูกค้าในภาพรวมและรายด้าน 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่ายด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล  ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการ
เงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาชุมพร สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่าเครื่องมือหรือตัวแปรทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยวาสินี 
เสถียรกาล (2559) ที่พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา สุวรรณวงศ์ (2559) ที่พบว่าผู้ใช้บริการยังให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดอยู่ในระดับมากคือ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ นอกจากนี้จากผลการศึกษาจะเห็นด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร มีขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลา
ไม่นานในการรอเรียกคิวการรับบริการ ระยะเวลาในการทำธุรกรรมแต่ละขั้นตอนใช้เวลาที่เหมาะสม กระบวนการให้บริการเป็นแบบ 
One Stop Service (สิ้นสุดในเวลาและสถานท่ีเดียวกัน) ใช้บริการได้สะดวก ครบถ้วน การรับรางวัลสลากออมสินพิเศษสามารถโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ มีระบบการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส่วนด้านบุคคลที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ยังมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เพราะเป็น
ธนาคารสาขา  
   แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน เป็นแผนการตลาดที่มีความสำคัญใน
การดำเนินการตลาด ที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด รวมทั้งธนาคารก็สามารถรักษาระดับเงิน
ฝากไม่ให้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100) คือ สามารถสร้างประเภทเงินฝากที่ทำให้ลูกค้าสนใจ โดยจ่ายผลตอบแทนที่
คุ้มค่ามีช่องทางการติดต่อทางการเงินหลายช่องทาง มีการทำการส่งเสริมทางการตลาดที่ดี มีพนักงานที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
ขั้นตอนในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีสถานท่ี สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ดี สิ่งเหล่านี้จะดึงดูดให้ผู้มาใช้บริการธนาคารออม
สิน สาขาชุมพรเป็นจำนวนท่ีน่าพอใจ  
 2. ความคิดเห็นปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า จะเห็นว่าลูกค้าจดจำโลโก้ของธนาคารออมสินได้ดี โดยโลโก้ของธนาคารออมสิน
มีความสวยงาม สื่อความหมายได้ดี และง่ายต่อการจดจำหรือการระลึกได้ ถ้าใช้บริการเงินฝากธนาคารจะนึกถึงธนาคารออมสิน 
สาขาชุมพร อันดับแรก จะนึกถึงว่าเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีช่ือเสียง ภาพพจน์ที่ดี มีความมั่นคง และต้องได้รับกระตุ้นด้วยการ
ส่งเสริมทางการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น จึงจะระลึกถึงโลโก้ธนาคารออมสิน อยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยเห็นว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่มีช่ือเสียงมายาวนาน เป็นที่รู้จักว่าเป็นธนาคารที่มีความมั่นคง เป็นธนาคารแรกที่จำหน่าย
สลากออมสิน การได้เห็นโลโก้ก็จดจำและระลึกถึงธนาคารออมสินได้อย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991) ที่กล่าวว่าการ
รับรู้ตราสินค้าเป็นความสามารถของผู้จดจำ หรือระลึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้และสามารถเป็นจุดเชื่อมโยงให้
ไปสู่ความมั่นใจในคุณภาพสินค้าหรือบริการ มั่นใจในระดับของสินค้า ซึ่งการรับรู้ตราสินค้าแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่รู้จักตรา
สินค้า จดจำตราสินค้าได้ ระลึกได้ในตราสินค้า และระลึกถึงสินค้าหรือบริการได้เป็นอันดับแรก ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของคมสัน 
ร่มแก้ว (2563) ที่พบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า มีการรับรู้ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา มีการรับรู้ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
เชื่อมโยงตราสินค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้และด้านความภักดีต่อตราสินค้า  
 3. ความคิดเห็นการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
พบว่าลูกค้าตระหนักถึงความต้องการทางด้านการเงินหรือผลตอบแทนของเงินฝาก ซึ่งจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ได้รับหรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ มีการแสวงหาข้อมูล เช่น สอบถามด้วยตนเอง โทรศัพท์ไปถาม การสืบค้นจากเว็บไซต์ของธนาคาร 
แอปพลิเคชันธนาคาร โบชัวร์ เป็นต้น ก่อนตัดสินใจที่จะฝากเงินมีทางเลือกหลายทางมักจะประเมินทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 
โดยตัดสินใจด้วยตนเองต่อการใช้บริการเงินฝากของธนาคาร เพราะความมีชื่อเสียงและความมั่นคงของธนาคาร หลังจากได้ใช้บริการ
เงินฝากแล้วมีความพึงพอใจต่อบริการ และจะแนะนำผู้อื่นให้มาใช้บริการเงินฝาก สอดคล้องกับงานวิจัยบุษบา สุวรรณวงศ์ (2559)  
ที่พบว่าการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสินมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสินจากเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ดังนั้นผู้วจิัย
เห็นว่าผู ้ใช้บริการเงินฝากมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ก่อนประเมินทางเลือกที่คิดว่ามีประโยชน์และต้องการมากที่สุด เช่น  
มีผลตอบแทนมาก ธนาคารอยู่ใกล้บ้านหรือสถานที่ทำงาน จึงเกิดการตัดสินใจเลือก ซึ่งอาจเลือกด้วยตนเองหรือจากครอบครัว 
หลังจากนั้นก็จะเกิดความพอใจจากบริการที่ได้รับมากหรือน้อย ถ้าดีก็จะเกิดการบอกต่อหรือแนะนำผู้อื่น  
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 4. ความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านและปัจจัยการรับรู้ตราสินค้ามีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับการตัดสินใจใช้บริการเงินฝาก และพบว่าปัจจัยการรับรู้ตราสินค้า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคลและ
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้อง
กับการตั้งสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยการ
รับรู้ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ผู้วิจัยเห็นว่าโลโก้ของธนาคารออมสินเป็นที่รู้จัก
และจดจำ มีผลต่อการตัดสินใจฝากเงิน และการให้บริการของพนักงาน และสถานที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของธนาคารออมสิน
สาขาชุมพร ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผู้ฝากจะฝากเงินด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของบุศรากร วงษ์มงคล (2557) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการด้านเงินฝาก คือ ปัจจัยด้านกายภาพ เช่น ระยะทาง ที่ตั้ง ปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ตราสินค้า 
และความรู้สึกพอใจจากการได้รับบริการจากพนักงานธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสินี เสถียรกาล (2559) ที่พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คือ ปัจจัยด้านบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของวงศกร จันทระ (2558) 
ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าวว่าการรับรู้ตราสินค้า เป็นองค์ประกอบที่มี
ผลต่อคุณค่าตราสินค้าของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้ 
     1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน 
สาขาชุมพร โดยเฉพาะจำนวนพนักงานมีไม่เพียงพอ ดังนั้นธนาคารควรเพิ่มจำนวนพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการเงินฝาก หรือ
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการช่องทางอื่น ๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย แอปพลิเคชัน MyMo และตู้เติมเงินออนไลน์ เป็น
ต้น แทนการฝากเงินกับพนักงานที่สาขาในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพื่อรักษาระดับเงินฝากให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว ้
     1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้า 
ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ดังนั้นธนาคารควรออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ตลอดจนการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่
ตลอดเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ Wifi ฟรีบริการเครื่องดื่มฟรีหรือมีจุดตกแต่งสำหรับให้ลูกค้าถ่ายรูป เพื่อการใช้บริการ
ของลูกค้าท่ีธนาคารสาขา 
     1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ด้านกระบวนการไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร แต่อย่างไรก็ตาม
ธนาคารก็ควรนำพิจารณา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเงินฝาก เพราะถือว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการใช้บริการเงินฝาก  
  1.4  ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาชุมพร และเป็น
ปัจจัยที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีท่ีสุด ดังนั้นธนาคารควรหาวิธีเพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำโลโก้ของธนาคารออมสินได้มากขึ้นผ่านธนาคาร
สาขา เพื่อการออมเงินและฝากเงินกับธนาคาร 
  1.5  ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร ควรให้ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านอ่ืน ๆ ด้วยเพื่อการใช้
บริการเงินฝาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นเงินหรือไม่เป็นเงินมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง และผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แถมการประกันโควิด19 เป็นต้น  ด้านราคา ปรับอัตราดอกเบี้ยให้มี
ความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ด้านการจัดจำหน่าย เพิ่มช่องทางการติดต่อหรือใช้บริการนอกเหนือจากที่ธนาคาร
สาขา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จัดมหกรรมพิเศษผลิตภัณฑ์เงินฝาก  เพิ่มการประชาสัมพันธ์กับชุมชน ผลัดกันเดินหาลูกค้าใน
ชุมชนหรือตลาด ออกบูธงานต่าง ๆ ในจังหวัด และด้านกระบวนการ เน้นการให้บริการแบบ One Stop Service และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความไว้วางใจให้มากขึ้น   
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาประชากรกลุ่มอื่น ๆ เช่น ลูกค้าที่กู้เงินจากธนาคาร และเรื่องอื่น ๆ เช่น ด้านคุณภาพการให้บริการ  
เป็นการเจาะลึกสำหรับบริการที่ลูกค้าได้รับ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด เป็นการศึกษาการประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสาร กระตุ้ น
ความต้องการของลูกค้า หรือด้านการตลาดดิจิตอล เป็นศึกษาการตลาดที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ต เป็นแนวการตลาดที่น่าสนใจใน
ปัจจุบัน เป็นต้น 
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  2.2 ควรศึกษาด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งเชิงกว้าง  และ 
เชิงลึกของผลการวิจัยที่ได้มา และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น ต่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากของ  
สถาบันการเงิน  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค 
ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

Factors Relating Buying Gold Ornament of Customer via Facebook Live in  
Bangpli District, Samutprakarn Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา (1) พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค   
(2) ระดับความสำคัญปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อเป็นช่องทางออนไลน์ในการซื้อทองรูปพรรณ ( 3) ระดับ
ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค (4) ความสัมพันธ์ของปัจจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค (5) ปัญหา
และข้อเสนอแนะของการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนชาวไทย
ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ท่ีเคยซื้อทองรูปพรรณผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ จำนวน 400 คน  เครื่องมือท่ี
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า (1) ส่วนใหญ่ผู้บริโภคซื้อทองรูปพรรณเพื่อใช้สวมใส่เอง โดยประเภทของผลิตภัณฑ์
ทองรูปพรรณที่สนใจซื้อมากที่สุดคือสร้อยคอ (2) ระดับความสำคัญของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีทั้งด้านการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานและด้านการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด (3) ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการซื้อทองรูปพรรณ
ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้าน
การจัดจำหน่าย ตามลำดับ (4) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่ามีความสัมพันธ์มากกับการซื้อ
ทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค (5) ข้อเสนอแนะ อันดับแรก คือ ร้านค้าทองคำควรมีโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ
ผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น  
 

คำสำคัญ:   ทองรูปพรรณ เฟซบุ๊กไลฟ์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

Abstract 
  This study aimed to study (1) the characteristics of buying gold ornament via Facebook Live (2)  the 
significant level of technology acceptance of Facebook live for buying gold ornament (3) the significant level of 
marketing mix for buying gold ornament via Facebook Live (4) the technology acceptance and marketing mix 
factors related to the buying of gold ornament via Facebook Live (5) the problems and suggestions of buying 
gold ornament via Facebook Live. 
 The population of this study was Thai people in Bang Phli District, Samut Prakan Province, aged 15 and 
over who used to buy gold ornament via Facebook Live. Sample size was calculated by using Taro Yamane’s 
formula and 409 people were collected. The instruments used to collect data was a questionnaire and analyzed 
by frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square. The result showed that: (1) Most of the 
samples buy gold ornament as personal wearable, necklaces type. (2) the significant level of technology 
acceptance of Facebook live for buying gold ornament, perceived ease of use and perceived benefit were at the 
highest level  (3) the significant level of marketing mix factor were at the highest level (4) Technology acceptance 
factor and marketing mix factor great correlate with consumers's buying gold ornament via Facebook Live 5 (5). 
Suggestions showed that the gold ornament seller should have more promotion for online customer.  
 

Keywords:  Gold Ornament, Facebook Live , Samutprakarn Province 
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บทนำ 
 ในปัจจุบันการบริโภคทองคำของคนไทยสามารถจำแนกตามความต้องการของผู้บริโภคเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การบริโภค
ทองคำในรูปสินค้าทั่วไปที่ต้องการอรรถประโยชน์จากสินค้า (Utility) เป็นหลัก โดยนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ ซึ่งบางคนมีความเช่ือ
ว่าแร่ทองคำจะนำพาความร่ำรวยเข้ามาและป้องกันสิ่งอันตรายในชีวิต  และ (2) การบริโภคทองคำในรูปแบบของการสะสมเพื่อเพิ่ม
ฐานะความร่ำรวย เนื่องจากทองคำเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษโดยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในตัวเอง ซึ่งทองคำมีลักษณะสภาพคล่องสูง 
(liquidity) ที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกทุกเวลาและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ดังนั้นทองคำจึงเป็นเสมือนสิ่งที่กำหนด
ฐานะความร่ำรวยให้กับบุคคลนั่นเอง (เจนจิรา, 2554 อ้างจาก สุรินทร์, 2539) จะเห็นได้ว่า ทองคำเป็นแร่ที่มีคุณค่าสำหรับสะสม 
เพื่อใช้บ่งบอกถึงความมั่งคั่งของแต่ละบุคคล ดังนั้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จะสังเ กตว่า ร้านทองจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ในบางเขตพื้นท่ีบางร้านถึงขั้นแจกบัตรคิวเพื่อให้บริการ การมีทองคำเป็นจำนวนมากและนำกลับบ้านในช่วงเทศกาล บ่งบอก
ถึงความสุขสบายของลูกหลานที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงาน ทองคำจึงเป็นสินค้าที่มีความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  กิจการร้านทอง
ในปัจจุบันมีการเติบโตและเพิ่มจำนวนมากขึ้น เจ้าของกิจการร้านทองในแต่ละร้านก็มีการจัดการบริหารที่แตกต่างกันรวมถึงการ
บริการที่สร้างความประทับใจหรือความพอใจให้แก่ลูกค้า ทำให้มีลูกค้าเข้าไปใช้บริการจำนวนมากด้วยวิธีการต่าง อาจจะเป็นการ
บอกกล่าวต่อ ๆ กันถึงข้อดีของเสียของแต่ละร้าน ความสะดวกของลูกค้า หรือกลยุทธ์อื่น ๆ ที่แต่ละร้านนำมาปรับใช้จากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค  
 ในปีพ.ศ. 2563 จากระยะเวลาที่มีมาตรการที่ประชาชนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อเป็นการหยุดและยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 นั้น พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวการซื้อขายทองคำออนไลน์เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ  
โดยพบว่ามีทั้งการซื้อในรูปแบบของการลงทุนและการซื้อเพื่อเป็นของขวัญและเครื่องประดับ ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลง
ไป จากเดิมที่เดินทางมาซื้อที่ร้านทองที่มีเป็นหน้าร้านมาสู่การซื้อแบบออนไลน์มากขึ้น ส่วนหนึ่งมองว่ามาจากการใช้ชีวิตของผู้คน  
ยุคปัจจุบันที่ไม่มีเวลาเดินทางไปหน้าร้านเพราะติดปัญหาด้านการเดินทาง และช่วงเวลาที่ร้านเปิดเป็นช่วงเวลาทำงาน ขณะที่การซื้อ
ในช่องทางออนไลน์สามารถซื้อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แม้จะว่าเลิกงานตอนกลางคืนก็สามารถซื้อทองในช่วงกลางดึกได้ สามารถส่งเป็น
ของขวัญให้กับคนพิเศษได้ทันท่วงที ขณะเดียวกันในส่วนของการซื้อเพื่อลงทุนนั้น การซื้อออนไลน์ก็มีความสะดวก ปลอดภัย เพราะ
สามารถซื้อได้ในเวลาเดียวกับตลาดต่างประเทศเปิดทำการซื้อขาย และยังสามารถฝากทองไว้กับผู้ค้าอีกด้วย   
 เฟซบุ ๊กไลฟ์ (Facebook Live) เป็น Application ที ่ม ีค ุณสมบัติที ่ม ีอ ิทธิพลต่อสังคมในตอนนี ้ ซ ึ ่งสามารถทำการ 
“ถ่ายทอดสด ” เรื่องราวต่างๆผ่านไทม์ไลน์ (Timeline) เป็นการนำเสนอในรูปแบบผ่านวีดีโอในขณะนั้น โดยผู้ที่ เป็นเพื่อนของ
ผู้ใช้งานหรือผู้ที่ติดตามเพจใดๆ ของเฟซบุ๊กก็สามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมๆกัน เป็นช่องทางใหม่ท่ีช่วยให้ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก
สามารถติดตามเพจที่ถูกใจ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นผ่านการแพร่ภาพสดนั้นได้ด้วย และความน่าสนใจอยู่ที่ผู้ใช้สามารถทำการ
ออกอากาศวีดีโอแบบสดๆ ให้ผู้ชมคนอ่ืนสามารถเข้าชมถ่ายทอดสดเหล่านั้นได้ ซึ่งหลังจากท่ีสิ้นสุดการถ่ายทอดสดแล้วสามารถที่จะ
บันทึกคลิปเหล่านั้นเก็บไว้หรือสามารถลบออกก็ได้ เรียกว่าเป็นช่องทางที่หลายคนใช้พูดคุยกับกลุ่มผู้ติดตามที่ได้รับความนิยม
ในตอนนี้ (สิขเรศ ศิรากานต,์ 2017) 
 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการซื้อทองคำออนไลน์ของผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบถึง ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวการตลาดเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค 
 2. เพื ่อศึกษาระดับความสำคัญปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ ๊กไลฟ์เพื ่อเป็ นช่องทางออนไลน์ในการ 
ซื้อทองรูปพรรณ 
 3. เพื่อศึกษาระดับความสำคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการซื้อทองรูปพรรณ
ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค 
 5. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๓๘ 

กรอบแนวคิด  
 การศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคในอำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ” ใช้แนวคิดต่างๆเป็นกรอบเพื่อทำการศึกษา ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้คือชาวไทยในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุตั ้งแต่ 15 ปีขึ ้นไป ที่เคยซื้อ
ทองรูปพรรณผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างหาได้จากตารางการสุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1970)  
ได้จำนวน 400 ตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ (1) 
ข้อมูลเกี ่ยวกับลักษณะการซื้อสินค้าทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ (2) ระดับความสำคัญของการยอมรับเทคโนโลยี
เฟซบุ๊กไลฟ์ (3) ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาด (4) ช้อมูลทางประชากรศาสตร์ (5) ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยมีความ
สอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) สูงกว่า 0.50 ทุกข้อ และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟามีค่าในระดับ เท่ากับ 0.9317 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าไคสแควร์  
 
ผลการศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.13 ชาย ร้อยละ 16.87 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 48.66 ทั้งนี้ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 74.82 ส่วนอาชีพใหญ่ 
คือ กลุ ่มพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.54 และระดับรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับ  
15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.30 
 1. พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณผา่นเครอืข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า เหตุผลที่ซื้อทองรูปพรรณ ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อใช้สวมใส่เอง 
คิดเป็นร้อยละ 31.05 ประเภทของผลิตภัณฑ์ทองรูปพรรณที่ซื้อมากที่สุด ส่วนใหญ่ซื้อสร้อยคอ คิดเป็นร้อยละ 33.74 จำนวนครั้ง
เฉลี่ยต่อปีที่ซื้อทองรูปพรรณ 2-3 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 48.90 โดยซื้อกับร้านทองที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 46.97 มูลค่าของ
ทองรูปพรรณที่ซื้อในเฟซบุ๊กไลฟ์ในแต่ละครั้งจะมีราคาต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.79 ชำระเงินด้วยการโอนผ่านบัญชี
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 79.46 การจัดส่งใช้บริการขนส่งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.79 ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
การซื้อ 1-2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 51.59 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
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๑๓๙ 

ตารางที่ 1  ข้อมูลลักษณะการซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภค (n = 409) 
 

เหตุผลที่ซ้ือทองรูปพรรณ ความถี่ ร้อยละ (%) 
 เพื่อใช้สวมใส่เอง 124 31.00 
 เพื่อเป็นของกำนัลของขวัญ 83 20.75 
 เพื่อเก็บสะสม 109 27.25 
 เพื่อขายต่อเก็งกำไร 84 21.00 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ทองรูปพรรณ ความถี่ ร้อยละ (%) 
 แหวน 101 25.25 
 สร้อยข้อมือ/กำไล 123 30.75 
 สร้อยคอ 135 33.75 
 ต่างห ู 39 9.75 
 อื่นๆ 2 0.50 
จำนวนคร้ังต่อปีท่ีซ้ือทองรูปพรรณ ความถี่ ร้อยละ (%) 
 1 ครั้งต่อป ี 171 42.75 
 2-3 ครั้งต่อป ี 197 49.25 
 มากกว่า 3 ครั้งต่อป ี 32 8.00 

 ประเภทของร้านทองที่ลูกค้าซ้ือทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ ความถี่ ร้อยละ (%) 
 ร้านทองที่มีช่ือเสียง เช่น ร้านทองบนถนนเยาวราช 183 45.75 
 ร้านทองขนาดเล็ก หรือ ร้านทองประจำท้องถิ่น 124 31.00 
 ร้านทองที่ไม่มีหน้าร้าน (ขายออนไลน์อย่างเดียว) 93 23.25 
มูลค่าของทองรูปพรรณที่ซ้ือในเฟซบุ๊กไลฟ์ในแต่ละคร้ัง ความถี่ ร้อยละ (%) 
 ต่ำกว่า 10,000 บาท 260 65.00 
 10,001-20,000 บาท 135 33.75 
 20,001-30,000 บาท 5 1.25 
ช่องทางที่ชำระเงินค่าทองรูปพรรณที่ซ้ือผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ความถี่ ร้อยละ (%) 
 ชำระหน้าร้านท่ีจัดจำหน่าย 77 19.25 
 โอนผ่านบัญชีธนาคาร 318 79.50 
 บัตรเครดิต 5 1.25 
 ช่องทางการจัดส่งทองรูปพรรณที่ซ้ือผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ความถี่ ร้อยละ (%) 
 รับสินค้าท่ีร้านท่ีจัดจำหน่าย 131 32.75 
 จัดส่งไปรษณีย์ไทย 97 24.25 
 ใช้บริการขนส่ง เช่น เคอรรี่/แฟลช 172 43.00 
การใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการซ้ือ ความถี่ ร้อยละ (%) 
 น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 86 21.50 
 1-2 สัปดาห์ 205 51.25 
 3-4 สัปดาห์ 80 20.00 
 มากกว่า 4 สัปดาห์ 29 7.25 

 

 2. ระดับความสำคัญปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊กไลฟ์ พบว่า ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ในระดับมาก
ที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญอันดับแรก คือ เรื่องการกดติดตาม
และสมัครเป็นสมาชิกของเพจที่สนใจทำได้ไม่ยาก (ค่าเฉลี่ย 4.47) รองลงมาคือ สามารถรับรู้ข้อมูลของสินค้าทองรูปพรรณผ่านทาง
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๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๔๐ 

เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.36) และลำดับสุดท้ายคือ  การเข้าถึงเพจของเฟซบุ๊กไลฟ์ที่สนใจและสามารถแชร์ให้เพื่อนได้ไม่ยาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.20)  
 ด้านการรับรู้ประโยชน์ ในระดับมากท่ีสุดที่ค่าเฉลี่ย 4.35 โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสำคัญอันดับแรก คือ สามารถอธิบายให้ผู ้เข้าชมเข้าใจทุกรายละเอียดเช่นเดียวกับการไปซื้อที่ร้านทอง (ค่าเฉลี่ย 4.39) 
รองลงมาคือ สามารถติดตามดูทองรูปพรรณแบบใหม่ๆผ่านการอัพเดทของผู้ขายหรือเพจได้เสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.37) และลำดับสุดท้าย
คือ  สามารถอ่านคอมเม้นท์และตอบโต้กับผู้ขายหรือเจ้าของเพจได้ในทันที (ค่าเฉลี่ย 4.28)  
 3. ระดับความสำคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาด ดังนี ้ (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.33) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยจะเห็นว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญอันดับแรก คือ เรื่องสินค้าของแท้มีใบรับประกันที่มีมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 4.54) (2) ปัจจัยด้านราคา  
ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.29) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญอันดับแรก คือ เรื่อง
ราคาสามารถต่อรองได้อย่างสมเหตุสมผล (ค่าเฉลี่ย 4.42) (3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.28) 
โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญอันดับแรก คือ เรื่องมีหน้าร้านที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) (4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.14) โดยพิจารณาในแต่ละปัจจัยย่อยจะเห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญอันดับแรก คือ เรื่องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย  4.30)  
 4. ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการซื้อทองรูปพรรณผ่าน
เครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (1) ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ในเรื่อง การเข้าถึง
เพจของเฟซบุ๊กไลฟ์ที ่สนใจและสามารถแชร์ให้เพื ่อนได้ไม่ยาก เรื ่องการสามารถรับรู ้ข้อมูลของสินค้าทองรูปพรรณผ่านทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ได้ชัดเจน เรื่องการสามารถเข้าใจกระบวนการสั่งซื้อทองรูปพรรณที่ต้องการบนเฟซบุ๊กไลฟ์และการชำระเงินไม่ซับซ้อน
หรือยุ่งยาก (2) ด้านการรับรู้ประโยชน์ ในเรื่อง สามารถอ่านคอมเม้นท์และตอบโต้กับผู้ขายหรือเจ้าของเพจได้ในทันที เรื่องการ
สามารถติดตามดูทองรูปพรรณแบบใหม่ ๆ ผ่านการอัพเดทของผู้ขายหรือเพจได้เสมอ และ เรื่องการสามารถอธิบายให้ผู้เข้าชมเข้าใจ
ทุกรายละเอียดเช่นเดียวกับการไปซื้อท่ีร้านทอง รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 2  ค่าไคสแควร์ของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (n = 400) 
 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลย ี Value df 
Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
   ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
   1. การเข้าถึงเพจของเฟซบุ๊กไลฟ์ท่ีสนใจและสามารถแชร์ให้เพื่อนได้ไม่ยาก 16.941 9 0.050* 

   2. สามารถรับรู้ข้อมูลของสินค้าทองรูปพรรณผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ชัดเจน 36.817 9 0.000* 
   3. การกดติดตามและสมัครเป็นสมาชิกของเพจที่สนใจทำได้ไม่ยาก 9.275 6 0.159 
   4. สามารถเข้าใจกระบวนการสั่งซื้อทองรูปพรรณที่ต้องการบนเฟซบุ๊กไลฟ์  
 และการชำระเงินไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก 

19.970 9 0.018* 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ 
   5. สามารถอ่านคอมเม้นท์และตอบโต้กับผู้ขายหรือเจ้าของเพจได้ในทันที 26.183 9 0.002* 
   6. สามารถติดตามดูทองรูปพรรณแบบใหม่ ๆ ผ่านการอัพเดทของผู้ขายหรือ 
 เพจได้เสมอ 

16.889 9 0.050* 

   7. สามารถดูแบบทองรูปพรรณผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ทำให้มีข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ 
 ทองรูปพรรณ 

5.394 6 0.494 

   8. สามารถอธิบายให้ผู้เข้าชมเข้าใจทุกรายละเอียดเช่นเดียวกับการไปซื้อที่  
 ร้านทอง 

35.928 9 0.000* 
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 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการซื้อทองรูปพรรณ ดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องรูปแบบสินค้ามีความ
สวยงาม เรื่องการรูปแบบสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย เรื่องสินค้าของแท้มีใบรับประกันที่มีมาตรฐาน ( 2) ด้านราคา ในเรื่องราคา
มาตรฐาน เรื่องการรูปแบบสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย เรื่องระดับราคามีให้เลือกหลากหลาย (3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ใน
เรื่อง มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางร้านทองที่หลากหลายและทันสมัย (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่อง มีการส่งเสริมการ
ขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ค่าไคสแควร์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (n = 400) 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด Value df 
Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
   1. รูปแบบสินค้ามีความสวยงาม 16.091 6 0.013* 
   2. รูปแบบสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย 20.452 9 0.015* 
   3. สินค้ามีตรายี่ห้อเป็นท่ีรู้จัก 8.872 9 0.449 
   4. สินค้าของแท้มีใบรับประกันท่ีมีมาตรฐาน 20.870 6 0.002* 

ปัจจัยด้านราคา 
   5. ราคามาตรฐาน 17.296 9 0.044* 
   6. ราคาสามารถต่อรองได้อย่างสมเหตุสมผล 12.100 9 0.208 

   7. ระดับราคามีให้เลือกหลากหลาย 23.866 12 0.021* 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย 

   8. มีหน้าร้านที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ 10.244 6 0.115 
   9. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางร้านทองที่หลากหลายและทันสมัย 22.135 12 0.036* 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
   10. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  4.982 9 0.836 
   11. มีการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 14.959 9 0.092* 
   12. มีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 15.806 12 0.200 

 
 5. ญหาและข้อเสนอแนะของการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค พบว่า ประเด็นที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่ามีความคิดเห็น มากที่สุด คือ ควรมีโปรโมชั่นสำหรับการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่านี้ (ร้อยละ 44.4) 
รองลงมาคือ ควรใช้กล้องหรือมือถือที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ภาพที่ได้รับชมที่คมชัด(ร้อยละ 18.6)  ควรมีการรับประกันการสูญหาย  
ในกรณีที่เลือกให้ทำการจัดส่ง (ร้อยละ 15.6) และควรนำเสนอสินค้าที่ในระหว่างการไลฟ์สดไม่นานเกินไป ควรเพิ่มพนักงานในการ
ดูแลลูกค้าเพื่อให้ตอบคำถามได้ทัน (ร้อยละ 9.3) ตามลำดับ  
 
อภิปรายผล  
 ข้อมูลลักษณะการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค พบว่า เหตุผลในการซื้อทองรูปพรรณผ่าน
เครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์มากที่สุด คือ การซื้อเพื่อสวมใส่เอง ส่วนประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด คือ สร้อยคอ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับทองและ
จิวเวลรี่ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อเครื่องประดับทองและจิวเวลรี่เป็นเป็นของใช้ส่วนตัวและนิยมซื้อสร้อยคอมากที่สุด  
 ข้อมูลผลการศึกษาพบว่าจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อทองรูปพรรณ คือ ต่ำกว่า 10,000 บาท ช่องทางการชำระเงินมากที่สุด 
คือ การโอนผ่านบัญชีธนาคาร และช่องทางจัดส่งทองรูปพรรณมากที่สุด คือ การจัดส่งผ่านบริการขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานของวิจัย
ของ ปารดี รอดกลิ่น (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความไว้วางใจซึ่งทำให้เกิดการซื้อสินค้าประเภทอัญมณแีละเครื่องประดบั
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ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า จำนวนเงินท่ีใช้ซื้อสินค้าประเภทอัญ
มณีและเครื่องประดับอยู่ที่น้อยกว่า 10,000 บาท ช่องการการชำระเงินซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ คือ การโอนผ่าน
บัญชีธนาคาร และช่องทางการจัดส่งสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับมากท่ีสุด คือ ใช้บริการขนส่ง เช่น เคอรี่เอ็กเพรซ  
 ระดับความสำคัญปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อเป็นช่องทางออนไลน์ในการซื้อทองรูปพรรณ พบว่า  
ให้ความสำคัญในด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์ในระดับที่มากี่สุด  เนื่องจากเทคโนโลยีเฟซบุ๊กไลฟ์
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานไม่ยาก สามารถตอบโต้กับผู้ขายได้ง่ายและพูดคุยได้สะดวก สามารถขอดูแบบสินค้าได้เหมือนไปที่ร้าน
ทอง ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวินีย์ หิ่งห้อย (2559)  ทำการวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี Facebook Live และความ
น่าเชื่อถือของเจ้าของ Page ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าบน Facebook พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ และปัจจัยความน่าเชื่อถือของเพจร้านค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าของลูกค้าบน Facebook อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และผู้ตอบแบบสอบถามยังมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าของลูกค้าบน Facebook Community อยู่ในระดับมาก ในเรื่องวิถีชีวิตของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์เนื่องจากมีความสะดวกและง่าย รองลงมาคือก่อนตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ มีการค้นคว้าและเปรียบเทียบราคา
เสื้อผ้าในตลาดก่อนเสมอ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพราะการประชาสัมพันธ์สินค้าและการอัพเด ทข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ และตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อได้อ่านความคิดเห็นของผู้อื่นตามลำดับ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณิชาฎา ใจซื่อ (2562) ได้ทำศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ของกลุ่ม Gen X และ 
Gen Y ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์  พบว่า ระดับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ของเพจร้านค้าส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์ อยู่ในระดับที่มากท่ีสุด ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  
 ระดับความสำคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊ก ไลฟ์ของผู้บริโภค พบว่า 
ให้ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด เนื่องจากสินค้าทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในตัวเองสูง ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับแรก 
คือ สินค้าของแท้มีใบรับประกันท่ีมาตรฐาน รองลงมาเป็นปัจจัยด้านราคา ที่มาตรฐานและต่อรองได้สมเหตุสมผล ซึ่งได้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการเลือกซื้อเครื่องประดับทองและจิวเวลรีข่องผู้บริโภคที่อาศยั
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยท่ีมีผลระดับมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาให้ปัจจัยที่มีผล
ในระดับมากเรียงลำดับคือ ด้านราคา ให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากลำดับแรกคือ เหมาะสมกับคุณภาพและมีระดับราคาให้เลือก
หลากหลาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปรียา ควรเตชะคุปต์, สุมาลี พุ่มภิโญ (2547) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อทองคำ คือ คุณภาพของทองคำ ความคงทนของเครื่อง ประดับ การให้บริการที่ดีของร้านค้า การรับประกันสินค้า  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยพร ศิริรักษ์ (2560) พบว่า ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านสถานที่จัดจำหน่าย และปัจจัยด้านราคา ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่า
ลูกค้าได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นหลัก  
 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการซื้อ
ทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยส่วนประสมการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับการซื้อทองรูปพรรณผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภค เมื่อได้วิเคราะห์ผลการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แล้ว พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชาฎา ใจซื่อ (2562) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ของกลุ่ม Gen X และ Gen Y ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์  พบว่า ส่วนประสมการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ได้แก่ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก ส่วนลดราคาพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการขาย  สำหรับกลุ ่มผู ้บริโภค 
Generation X และ Generation Y มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญ 
  
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 เจ้าของร้านทองต้องจัดทำเพจของเฟซบุ๊กไลฟ์ให้เข้าถึงง่าย สามารถค้นเจอได้ง่ายและชื่อไม่ซ้ำหรือใกล้เคียงกับร้านอื่นๆ 
เพื่อให้กดติดตามได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจจะปรับปรุงชื่อเพจของร้านทองให้ลูกค้าเข้าใจและน่าเชื่อถือทำให้ลูกค้าสามารถแชร์ต่อไป
ให้คนอื่นๆโดยไม่เกิดการลังเล ในส่วนการนำเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้องสามารถทำให้ลูกค้ารับรู้ข้อมูลได้ชัดเจนโดยปรับปรุงเพิ่ม
รายละเอียดในการนำเสนอผ่านหน้าจอ เช่น อาจจะเพิ่มในส่วนของป้ายแสดงข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและลด
คำถามที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเจ้าของร้านทองควรปรับปรุงกระบวนการในการสั่งซื้อทองและการชำระเงินให้ง่ายขึ้นโดยลดขั้นตอน
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ต่างๆที่อาจจะซับซ้อนให้ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อได้ง่ายมากขึ้นต้องสามารถอธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา 
ให้ลูกค้ามีความรู้สึกเดียวกับการเดินทางไปซื้อที่หน้าร้านทอง ต้องมีกระบวนการในการตอบข้อซักถามตอบโต้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
และทันทีเพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในการซื้อทอง 
 เจ้าของร้านทองต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าทองรูปพรรณเป็นของแท้มีมาตรฐานและมีตรายี่ห้อท่ีชัดเจน โดยมีการมีออก
ใบรับประกันและมีรายละเอียดที่ชัดเจน รูปแบบของทองรูปพรรณต้องมีการอัพเดตรูปแบบใหม่ๆที่มีความสวยงามและสม่ำเสมอ ควร
เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ เช่น ต่อรองในรูปแบบส่วนลดของค่ากำเหน็จ ส่วนลดในค่าขนส่ง เป็นต้น อีกทั้งราคาที่
จำหน่ายต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามราคาที่กำหนดของสมาคมค้าทองคำ ทั้งนี้ราคาที่จัดจำหน่ายต้องไม่สูงกว่าการที่ลูกค้าไปซื้อที่หน้า
ร้านโดยมีหน้าร้านที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ โดยลูกค้าสามารถรับรู้ได้ว่าร้านทองมีอยู่จริง โดยควรปรับปรุงเพจของร้านให้รูปของร้าน
ทองที่ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่สนใจการซื้อทองมากยิ่งขึ้น ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น การซื้อโฆษณา
ผ่านเฟซบุ๊ก หรือ ผ่านสช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาติดตามได้ง่ายและเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าซื้อทองผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาตลาด และกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเครือ่งดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A 
ในประเทศไทย ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก 

A Study of Marketing Strategy towards Market Development Via Facebook :  
A Case Study of Honey Citron Brand A in Thailand 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการพัฒนาตลาด และกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้า เครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น 
ตราสินค้า A ในประเทศไทย ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลพบว่า 
เครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้นตราสินค้า A ตกที่กลยุทธ์ WO คือมีจุดอ่อนและมีโอกาส อยู่ในระยะเติบโตของวงจรชวีิต
ผลิตภัณฑ์ ควรใช้กลยุทธ์เพิ่มส่วนครองตลาด ได้แก่ การเพิ่มรสชาติ รูปแบบใหม่ เพิ่มช่องทางขาย เพิ่มการสื่อสารให้เกิดการซื้อ ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ลักษณะเหมือนแยม มีจุดเด่นเรื่องรสชาติและกลิ่น บรรจุภัณฑ์สะอาด มีมูลค่า ควรเพิ่มเติมวิธีชง วิธีเก็บรักษา 
เป็นภาษาไทย ด้านราคา หากราคาต่ำลงจะดึงดูดใจขึ้น ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  ต้องปรับปรุงเรื่องระยะเวลาจัดส่งและแจ้ง
รายละเอียดจัดส่ง และเพิ่มช่องทางขาย Shopee ด้านการส่งเสริมการตลาดเลือกใช้เครื ่องมือสื ่อสารแบบบูรณาการ ได้แก่ 
Facebook ads,  content, การส่งเสริมการขาย และการบอกต่อ ในส่วนเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค เริ่มรู้จักสินค้าจาก 
Facebook ads, Word-of-mouth และประสบการณ์, ซีรีส์เกาหลี รวมถึงช่องทางขายออฟไลน์ จากนั้นจะหาข้อมูลจาก Google 
และ Facebook Page  โดยมีสิ่งกระตุ้นให้ตัดสินใจซื้อจากประโยชน์สินค้า , การส่งเสริมการขาย รวมถึงได้ทดลอง กลุ่มที่พอใจจะ 
ซื้อซ้ำเข้าสู่ Loyalty loop และบอกต่อแนะนำคนรอบข้าง  
 

คำสำคัญ:   เฟซบุ๊ก, การพัฒนาตลาด, กลยุทธ์การตลาด  
  

Abstract 
 The objective of this research is to study Marketing Strategy towards Market Development for Honey 
Citron Brand A in Thailand via Facebook. This is a qualitative research. In-depth interview was used to collect 
data. The results found that Honey Citron Brand A is located in the WO (Weakness-Opportunities). This could be 
implemented by using Market Penetration to overcome weaknesses and Market Development to pursue 
opportunities for developing new markets. As in the Growth stage, new product development by adding new 
flavors or alternative packaging, new sales channels development and increasing marketing communications are 
adopted to improve market share. Product - its appearance is similar to jam, unique of smell and taste are the 
top feature, the packaging looks hygiene and valuable, adding brewing and storage instruction in Thai on label 
would be advantage. Price - lower price influence attractiveness. Place - delivery time and order status notifying 
are the key points to improve, adding other channels like Shopee is a plus. Promotion – using IMC such as 
Facebook ads, content, promotion and Word-of-mouth could attract attention of key informants. For the 
Customer Journey, the key informants began the stage of awareness by Facebook ads, Word-of-mouth & 
experiences, Korean series, offline sales channels and mostly searched from Google and Facebook Pages for 
information. Product benefit, sales promotion and trial sampling could stimulate the response to make buying 
decision. The key informants who satisfied with the product would repeat purchases, entered into the Loyalty 
loop, and also recommended people around them. 
 

Keywords:   Facebook, Market Development, Marketing Strategy 
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บทนำ  
 สินค้าเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้นเป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ จีน ผลิตโดยใช้ส้ม Yuja หรือ Yuzu  
ทั้งลูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหมักกับน้ำผึ้ง นิยมใช้ชงดื่ม ในประเทศไทยกระแสความนิยม ส้ม Yuzu หรือ Yuja มีมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังมีอิทธิพลเสริมจากการเข้าถึงวัฒนธรรมและสินค้าต่างประเทศที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ 
Korea Wave ผ่านสื่อบันเทิงต่างๆ สำหรับตลาดประเทศไทยยังเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ เริ่มนำเข้ามาขายต้นปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณา
ยอดขายปี พ.ศ. 2562 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ ้นถึง 133% (Annual Report บริษัทกรณีศึกษา  
พ.ศ. 2561-2562, 2563) อย่างไรก็ตามยอดขายของสินค้ายังไม่เติบโตนักในตลาดค้าปลีก โดยปัญหาที่พบเบื้องต้น คือ การให้คำ
จำกัดความของสินค้า เนื่องจากในต่างประเทศเรียกว่า “ชา” แต่มุมมองผู้บริโภคไทย รับรู้และเห็นว่าเป็น “แยม”  อีกทั้งลักษณะ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดแก้ว จึงมักถูกจัดเรียงรวมกับแยมและสเปรด ทำให้ผู้บริโภคไม่พบสินค้า เสียโอกาสการขาย หรือมองข้ามสินค้า
ไป เนื่องจากราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแยมทั่วๆไป  อีกทั้งเมื่อนำไปจัดวางในกลุ่มสินค้าประเภทชา ก็พบว่าผู้บริโภคไม่สนใจ
เนื่องจากขาดความรู้ในตัวสินค้า ทำให้ยอดขายยังจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆที่มีความคุ้นเคย หรือมีประสบการณ์กับสินค้า
ประเภทนี้มาแล้วในต่างประเทศ ทำให้ Modern trade หลายแห่งทยอยยกเลิกการขายสินค้า โดยเฉพาะสาขาต่างจังหวัด ในส่วน
ของสาขาท่ียังมีการวางจำหน่าย ต้องจัด Promotion เป็นระยะ เพื่อรักษายอดขาย ส่งผลกระทบต่อกำไร เมื่อพิจารณายอดขายเดอืน
มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับ เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (Quarter Report บริษัทกรณีศึกษา เดือน
มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 2563, 2563) พบว่าเฉพาะยอดขายช่องทางขายออนไลน์สูงขึ้นถึง 178% และมีอัตราเติบโตที่เพ่ิมขึน้
เกือบทุกเดือน มีจำนวนลูกค้าต่อเดือนเพิ่มสูงขึ้น และมีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ประชาชน
สั่งสินค้าทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารและเครื ่องดื ่ม โดย Google ประเทศไทย คาดว่าหลังจาก
สถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลง ประชาชนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากผู้ที่ไม่เคยทดลองสั่งซื้อ ก็ได้ลองซื้อ ส่วนผู้ที่
เคยซื้อแล้วก็เพิ่มความถี่ในการซื้อมากขึ้น เกิดเป็นแนวโน้มพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดและจะอยู่ต่อไปยาวๆ แม้โควิดจะจบลงไป
แล้ว หรือ Step – Change และกลายเป็น New Normal ในธุรกิจค้าปลีกต่อไป (MarketThink, 2563) จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้
นับว่าสินค้าเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้นมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ในประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาการพัฒนาตลาด และกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้า เครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A  
ในประเทศไทย ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  
 
กรอบแนวคิด  
 จากการศึกษาทฤษฎี/แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค  ทฤษฎี/แนวคิด
เกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า ทฤษฎี/แนวคิดด้านการตลาด และกลยุทธ์การตลาด รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาพรวม
ของตลาดสินค้าเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้นในประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไทย, ตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทย 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  
 ทางผู้วิจัยได้นำทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาสรุปและสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในวิจัยเรื ่อง 
“การศึกษาการพัฒนาตลาด และกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A ในประเทศ
ไทย ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก” ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview ) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ใช้คำถามปลายเปิด (Open – ended Questions) เป็นเครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ที่ใช้การแจกแจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่อาศัยในประเทศไทย 
โดยใช้คุณลักษณะด้านพฤติกรรม คือ สถานะของผู้ซื้อ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน  ได้แก่  1. กลุ่มที่ไม่
เคยซื้อเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น โดยมีเกณฑ์ในการเลือกอ้างอิงจากเพศ และอายุของผู้ที่เคยซื้อสินค้าเครื่องดื่มส้ม
ซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook  ทั้งกลุ่มที่ซื้อประจำ และกลุ่มที่เคยซื้อ 
แต่ไม่ซื้อซ้ำ ใช้วิธีคัดกรองรายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากกลุ่มผู้บริโภคที่เคยสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มของบริษัทฯ กรณีศึกษาทาง Facebook 
Page  2. กลุ่มที่เคยซื้อสินค้าเครื ่องดื ่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook  แต่ไม่มีการสั่งซื้อซ้ำ โดยใช้วิธีคัดกรองจากผู้ที่เคยสั่งซื้อสินค้าทาง Facebook Page ของสินค้าเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสม
น้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A แต่ไม่พบการประวัติการซื้อซ้ำ ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ  3. กลุ่มที่ซื้อสินค้า
เครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A เป็นประจำ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook โดยใช้วิธีคัด
กรองจากผู้ที่เคยสั่งซื้อสินค้าทาง Facebook Page ของสินค้าเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A และพบ
ประวัติการซื้อซ้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อ เมื่อสัมภาษณ์จนข้อมูลอิ่มตัว มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
แบ่งเป็น กลุ่มที่ไม่เคยซื้อ 5 คน กลุ่มที่เคยซื้อที่ไม่มีการสั่งซื้อซ้ำ 6 คน และกลุ่มที่ซื้อประจำ 5 คนรวมทั้งสิ้น 16 คน สำหรับแนว
คำถามในการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้  แนวคำถามที่  1 เกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค แนวคำถามที่  2 เกี่ยวกับพฤติกรรมเปิดรับสื่อออนไลน์ และการเลือกซื้อสินค้า
ผ่านช่องทางขายออนไลน์ Facebook  แนวคำถามที่  3 คำถามเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของสินค้าในมุมมอง
ของลูกค้า กลยุทธ์การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และเครื่องมือหรือกิจกรรมทางการตลาดที่ส่งผลไปสูก่าร
ยอมรับ และทำให้เกิดการซื้อซ้ำ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเค ราะห์เนื ้อหา (Content analysis) จากการสื่อ
ความหมายของผู้ให้ข้อมูล 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย  
 1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 3 กลุ่ม จำนวน 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจำนวน 15 ราย และมีเพศชาย 1 ราย มีอายุ
ระหว่าง 22-39 ปี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท ข้าราชการ Pretty/MC Blogger นักศึกษา และสัตวแพทย์ มีรายได้
เฉลี่ยระหว่าง 30,000 – 95,000 บาทขึ้นไป อาศัยอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ชอบท่องเที่ยว ชอบกิน บางรายให้ความสำคัญและใส่
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ใจในเรื่องสุขภาพ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใต้ พบว่า กลุ่มผู้ซื้อประจำ ทั้งหมดเคยไปประเทศเกาหลีใต้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ช่ืนชอบอาหารเกาหลี และซีรีส์เกาหลี ขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่เคยซื้อแม้บางรายจะไม่เคยเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แต่ก็มีความต้องการ
ไป อาหารเกาหลีชื่นชอบเฉพาะอย่าง บางรายไม่ชอบอาหารต้มร้อน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มนี้รับชมซีรีส์เก าหลี โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหา 
ส่วนกลุ่มที่เคยซื้อแต่ไม่ซื้อซ้ำ ไม่มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เคยไปประเทศเกาหลีใต้ และเกือบทั้งหมดไม่มีประสบการณ์กับอาหารเกาหลี 
และซีรีส์เกาหลี ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางขายออนไลน์ Facebook พบว่า Facebook 
เป็นสื่อออนไลน์ที่นิยมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ YouTube และ IG มักติดตามPage หรือ ช่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอาหาร 
นิยม Share เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับอาหาร รวมถึงเรื่องราวท่ีตลกขบขัน หรือฉากในซีรีส์ และมีบางรายที่ไม่ได้ติดตามอะไรเป็นพิเศษ แต่จะ
ใช้วิธีค้นหาเฉพาะสิ่งที่สนใจหรือต้องการ ณ ตอนนั้น อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มที่เคยซื้อ แต่ไม่ซื้อซ้ำไม่ชื่นชอบ Page ใดเป็นพิเศษ และ
ไม่ Share เนื้อหาอีกด้วย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนมากซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งทาง Facebook และช่องทางอื่นๆเป็นประจำ 
สินค้าท่ีซื้อจะมีความหลากหลาย เป็นสินค้าท่ัวไป สินค้าหายากหรือไม่มีขายในบริเวณที่อาศัยอยู่ ไปจนถึงสินค้าท่ีมีน้ำหนัก โดยนิยม
ซื้อผ่าน Shopee ในบางรายหากพบสินค้าที่ต้องการใน Facebook จะนำไปค้นหาใน Shopee และตัดสินใจซื้อผ่าน Shopee เพราะ
ราคาถูกกว่า ส่วนลดค่าจัดส่ง มีความน่าเช่ือถือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
 2. ในด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ระบุว่าสินค้ามีลักษณะบรรจุภัณฑ์และเนื้อเหมือนแยม  
ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นหรือรู้จักสินค้านี้ มีจุดเด่นในเรื่องกลิ่น ส่วนใหญ่ชื่นชอบในรสชาติ และระบุว่าสินค้ามีรสชาติค่อนไ ปทางหวาน  
รสติดขมจากเปลือกผิวส้ม หากมีรสเปรี้ยวเพิ่มจะดี บรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้ว ดูสะอาด มีมูลค่า หากปรับให้มีลักษณะเป็นขวดน่าจะ
สะดวกต่อการใช้งาน และสื่อถึงความเป็นเครื่องดื่มมากกว่า และปรับปรุงฝาที่เปิดยากเกินไป และหากมีขนาดที่เล็กลงจะเหมาะกับ  
ผู้ที่เริ่มทดลองทาน สีและการออกแบบฉลากดูดี การมีภาษาเกาหลีทำให้ดูน่าเชื่อถือ ควรเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการชง วิธีการเก็บ
รักษา เป็นภาษาไทย การเพิ่มแหล่งกำเนิดสินค้าจะเพิ่มเรื่องราวและมูลค่าสินค้ามากขึ้น หากมีคุณประโยชน์จะเพิ่มความน่าสนใจ 
โดยเฉพาะเรื่องวิตามินซีสูง กับช่วงสถานการณ์ Covid-19 ด้านราคา ในกลุ่มผู้ที่ไม่เคยซื้อทั้งหมดเห็นว่า ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับ
ปริมาณ สอดคล้องกับกลุ่มผู้ซื้อประจำที่ท้ังหมดต่างเห็นว่า ราคาไม่แพง เนื่องจาก Yuzu มีราคาสูงอยู่แล้ว ส่วนในกลุ่มที่เคยซื้อแต่ไม่
ซื้อซ้ำ ทั้งหมดระบุว่าสินค้ามีราคาสูงเกินไป หากมีราคาที่ต่ำลงมาจะช่วยดึงดูดใจมากขึ้น ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ระบุว่า 
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าช้าเกินไปและไม่มีการแจ้งรายละเอียดการจัดส่ง โดยคาดหวังจะได้รับสินค้าภายใน 3-7 วัน ให้ความสำคัญ
กับการตอบสนองที่รวดเร็วของผู้ขาย คำพูดที่ไพเราะ พร้อมบริการ ควรมีการแจ้งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ วิธีชง การเก็บรักษา อายุสินค้า 
หรือวิธีดำเนินการหากพบสินค้ามีปัญหา หลังจากปิดการขายด้วย ส่วนใหญ่ไม่มีประเด็นในเรื่องวิธีการชำระเงิน หรือผู้ให้บริการจัดส่ง 
สนใจเพียงแต่สินค้าส่งถึงมือในสภาพสมบูรณ์ หากมีช่องทางขาย Shopee เพิ่มเติม จะสะดวกซื้อสินค้าทางช่องทางนั้นมากกว่า 
เนื ่องจากใช้งานง่ายกว่า สามารถใส่รายละเอียดได้มากกว่า และมีการแจ้งสถานะแบบ Real-time ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ส่วนใหญ่ไม่ชอบดู YouTube Ads โดยจะกดข้ามตลอด แต่ในส่วนของ Facebook Ads มักจะเลื่อนผ่านๆ หากสนใจก็จะดู ลักษณะ 
Ads ที่สนใจจะต้องมีภาพสวยงาม หากเป็นอาหารก็ต้องดูน่ากิน ต้องไม่เน้นข้อความจนรก หรือเน้นการขายชัดเจน ต้องการให้
นำเสนอเนื้อหาการประกอบเมนูท่ีหลากหลาย ทั้งของคาวของหวาน เครื่องดื่ม ควรเพิ่มเนื้อหาด้านคุณประโยชน์สินค้า หรือเนื้อหาที่
มีประโยชน์ทั้งทีเ่กี่ยวและไม่เกี่ยวกับสินค้า เช่น การดูแลสุขภาพ หรือเคล็ดลับท่ีสามารถ Share ต่อได้  และควรเพิ่มเนื้อหาที่เน้นว่า
ผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้นิยมดื่มกันในชีวิตประจำวัน ทุกโอกาส หรือเป็นลักษณะของหิ้วของฝากยอดนิยมจากเกาหลี ยังมีความเห็น
เพิ่มเติมว่าควรมีชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้าอยู่ในทุก Content และต้องการให้เพิ่ม Review จากลูกค้าด้วย โดยทั้งหมดนี้เน้นให้
มีภาพสวยงาม ดูแล้วสื่อถึงความเป็นเกาหลีชัดเจน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ชื่นชอบ Promotion จัดส่งฟรี ลดราคา และ 
1 แถม 1 มีบางรายที่ช่ืนชอบของแถม ส่วนมากระบุว่าไม่ค่อยสนใจหรือร่วมกิจกรรมชิงโชค เกมลุ้นรับของรางวัล แจกสินค้าตัวอย่าง 
หรือกิจกรรมร่วมสนุกทาง Facebook Page เนื่องจากโอกาสได้ค่อนข้างต่ำ และสามารถซื้อสินค้าเองได้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญไม่ค่อย
เชื่อถือ Review ตาม Page โดยเฉพาะ Page เฉพาะทาง หรือจากกลุ่มคนมีชื่อเสียง เนื่องจากรับรู้ว่ามีการว่าจ้าง และมักพูดถึงแต่
ข้อดี มักดูแค่รับรู้ว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะเชื่อคนรอบข้าง หรือคนธรรมดาทั่วๆไปมากกว่า หรือหากเป็น Page มักจะเป็น
แนว Lifestyle หรือมีการระบุชัดเจนว่าเป็นการว่าจ้าง หากเนื้อหายิ่งมีความยาวมากเท่าไหร่ ความน่าเชื่อถือจะยิ่งลดน้อยลง ควรมี
ลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ หากเป็นสินค้าที่ปรากฏในซีรีส์จะมีอิทธิพลต่อความสนใจและความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะถ้าเป็นซีรีส์อาหาร 
 3. ในส่วนของ Customer Journey ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากท้ัง 3 กลุ่ม จะเริ่มขั้น Initial Consideration Set โดยรับรู้หรือ
รู้จักสินค้าจาก Facebook Ads, Word-of-mouth และประสบการณ์ที่มีกับสินค้ามาก่อนหน้า, จากซีรีส์เกาหลี รวมถึงช่องทางขาย
ออฟไลน์ อย่างห้างสรรพสินค้าและ Korea Mart หลังจากนั้นหากสนใจ เมื่อเข้าสู่ขั้น Active Evaluation  จะหาข้อมูลจาก 2 แหล่ง
หลัก คือ ใช้ Google หาช่องทางการขายหรือ คุณประโยชน์สินค้า และ Facebook Page โดยหากมีความสนใจและต้องการจะซื้อ
สินค้าจะพิจารณาและมีสิ่งกระตุ้นให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจาก คุณประโยชน์สินค้าตรงกับความต้องการ, Promotion โดยเฉพาะในกลุ่ม



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๔๘ 

ที่เคยซื้อแต่ไม่ซื้อซ้ำ แต่ในกลุ่มผู้ซื้อประจำ สามารถตัดสินใจซื้อได้ในราคาปกติ ในขั้นตอนนี้กลุ่มที่ไม่เคยซื้อบางราย อาจไม่ตัดสินใจ
ซื้อ แต่หากได้ทดลองสินค้าแล้วชอบก็จะเปลี่ยนเป็นตัดสินใจซื้อ โดยมีตัวกระตุ้นคือ Promotion เช่นกัน หลังจากนั้นในขั้น Post-
Purchase Experience จะมีกลุ่มที่ไม่พอใจในสินค้า เนื่องจากไม่ชอบในรสชาติสินค้า สินค้าเสีย และเบื่อไปก่อน ส่วนกลุ่มที่พอใจใน
สินค้าจะมีการซื้อซ้ำ เข้าสู่ Loyalty loop และยังมีการบอกต่อแนะนำคนรอบข้าง  ซึ่งคนรอบข้างที่ถูกแนะนำก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของ 
Customer Journey ต่อไป 
 
อภิปรายผล  
 1. จากประเด็นสำคัญที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 3 กลุ่ม สรุปเป็น SWOT ของเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น
ตราสินค้า A และจับคู่ TOWS Metrix (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) พบว่า ตกที่กลยุทธ์ WO คือมีจุดอ่อนและมีโอกาส ต้อง
ใช้กลยุทธ์อนุรักษ์ (Conservative strategy) โดยมีแนวทางกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อแก้ไข
จุดอ่อน ทำให้ลูกค้าซื้อเพิ่มขึ้น เน้นการให้ความรู้ว่าเป็นเครื่องดื่ม วิธีทาน การเก็บรักษา สร้างการรับรู้สินค้า และภาพลักษณ์ว่ าเป็น
สินค้ามีราคา และปรับปรุงระบบภายใน และกลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development) โดยการนำงบประมาณที่ได้จากการ
สนับสนุนมาทำการตลาดเพิ่มขึ้น และการใช้ต้นทุนในการเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ  
 2. สินค้าอยู่ระยะเติบโต (Growth) ตามรูปแบบวงจรผลิตภัณฑ์แบบพื้นฐาน ของ Kotler & Keller (2012) แนวทางกล
ยุทธ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด ตามแนวคิดด้านกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แต่ละช่วงเวลา โดย เชาว์ โรจนแสงและ
คณะ (2557) คือ การปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ เพิ่มสินค้ารสชาติใหม่ๆ หรือรูปแบบใหม่ๆเข้ามา ปรับเพิ่มช่องทางขายมากขึ้น รวมถึง
เพิ่มการสื่อสารทางการตลาดให้เกิดการซื้อมากข้ึน  
 3. จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 3 กลุ่ม จากแนวคิด STP Marketing (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) สรุป
ออกมาเป็นผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ เครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้นตราสินค้า A คือ กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 22-39 ปี มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ชื่นชอบการเที่ยว การกิน ชื่นชอบซีรีส์เกาหลี รักและสนใจเรื่อง
ส ุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษา An Analysis of Consumption and Preferences of the Korean Traditional Drinks by 
Women in Different Age Groups ของ Eun-Sook Han & Sook-Nyung Rho (2004) ที่พบว่า กลุ่มผู้บริโภคในช่วงอายุ 20-59 
ปี ดื่มเพื่อเหตุผลด้านสขุภาพ  นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายหลักยังมีพฤตกิรรมการใช้ Social Media อย่าง Facebook และมีการติดตาม
หรือชื่นชอบเนื้อหาที่เน้นความบันเทิง อย่างการท่องเที่ยว การกิน หรือเรื่องตลกขบขัน สอดคล้องกับการศึกษา พฤติกรรมการใช้ 
Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
อัมพร  แซ่โซว (2556) ที่พบว่า กลุ่มที่นิยมใช้งาน Facebook โดยเฉพาะเพศหญิง มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าผ่าน มากกว่าเพศชาย ผู้
ที ่มีจุดประสงค์หลักในการใช้ Facebook เพื ่อความบันเทิงและติดตามกิจกรรมต่างๆ มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
Facebook จากการเปิดรับโฆษณาต่างๆ มากกว่าผู้ที่มีจุดประสงค์หลักในการใช้ Facebook เพื่อการศึกษาและเพื่อติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง   
 4. ด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดให้ความเห็นเรื่องรสชาติและกลิ่นมาเป็นอันดับแรก สอดคล้อง
ก ั บ ผ ล ก า รศ ึ ก ษ า   An Analysis of Consumption and Preferences of the Korean Traditional Drinks by Women in 
Different Age Groups ของ Eun-Sook Han & Sook-Nyung Rho (2004) ที ่พบว่า ป ัจจ ัยด ้านผลิตภัณฑ์ท ี ่ท ุกกลุ ่มอายุให้
ความสำคัญมากท่ีสุด คือ รสชาติ 61.0% สำหรับจุดเด่นของเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A คือ กลิ่นที่หอม
ส้ม บรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้ว ดูสะอาด มีมูลค่า สอดคล้องกับ การศึกษาความสัมพันธ์์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ วรพรรณ กมลวัทน์ (2557) ที่พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
สะอาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ในส่วนของฉลากสีและการออกแบบดูดี มีภาษาเกาหลีดูน่าเชื่อถือ หากเพิ่มแหล่งกำเนิด
สินค้าจะยิ่งเพิ่มเรื่องราวและมูลค่าสินค้า สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มรังนก
สําเร็จรูป ของผู้บริโภคในพื้นที่ซอยทองหล่อและสยามสแควร์ ในกรุงเทพมหานคร ของ ศศทรรศน์ ศิริมหาธรรม (2557) ที่พบว่า 
เครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปตราแบรนด์ มีจุดแข็งที่เป็นตราสินค้าของต่างชาติ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และยังสอดคล้องกับการศึกษา 
Analysis of Chinese consumers Preference for Korean citron tea ของ  Kim Ha Eun (2015) ท ี ่ พบว ่ า  ผ ู ้ บ ร ิ โ ภค ให้
ความสำคัญรองลงมาคือ แหล่งกำเนิดสินค้า (Country of Origin) 28%  การมีคุณประโยชน์เพิ่มเติมเป็นส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจ 
สอดคล้องกับ การศึกษา A Study on the Preference and Intake Frequency of Korean Traditional Beverages ของ Yeon-
Jung Lee & Gwang-In Byun (2006) ที่พบว่า เหตุผลในการบริโภคหรือซื้อเนื่องจากดีต่อสุขภาพ และสอดคล้องกับ การศึกษา
อิทธิพลของฉลากออร์แกนิคท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อน้ำมะเขือเทศเพื่อสขุภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ สุภาณี  คาม
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บุศย์ (2562) ที่พบว่า หนึ่งในสาเหตุในการเลือกซื้อน้ำมะเขือเทศ คือ เพื่อสุขภาพ หากมีราคาที่ต่ำลงมาจะช่วยดึงดูดใจมากขึ้น 
สอดคล้องกับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของ วรพรรณ กมลวัทน์ (2557) ที่พบว่า ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ต้อง
ปรับปรุงในเรื่องระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่ช้าเกินไปและไม่มีการแจ้งรายละเอียดการจัดส่ง สอดคล้องกับ การศึกษารูปแบบการตลาด
ธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ของ ประทินร์ ขันทอง และ ธนากร ธนาธารชูโชติ (2562) ที่พบว่า  ในด้านของการจัดจำหนา่ย
ควรพัฒนาการจัดส่งสินค้าให้รวดเรว็ สามารถติดตามการจัดส่ง และยังให้ความสำคัญกับการตอบสนองที่รวดเรว็ คำพูดที่ไพเราะ ควร
มีการแจ้งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ วิธีชง การเก็บรักษา อายุสินค้า หรือวิธีดำเนินการหากพบสินค้ามีปัญหา สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัย
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : ธุรกิจ
อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของ วิภาพรรณ จินดาโชติ (2558) ที่พบว่า การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ควรจะมีการบอกข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด  และสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ของ 
ประทินร์ ขันทอง และ ธนากร ธนาธารชูโชติ (2562) ที่พบว่า  ในด้านการบริการ ควรมีกระบวนการสั่งซื้อที่เข้าใจง่ายและสะดวก 
รวดเร็ว เมื่อเกิดปัญหาสามารถติดต่อพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และควรเพิ่มช่องทางขาย Shopee เพิ่มเติม เน้นการใช้เครื่องมือ
สื่อสารแบบบูรณาการ IMC (Integrated Marketing Communication) ของ Kotler and Keller (2012) โดยเน้น Facebook Ads 
ที่มีภาพสวยงาม สะดุดตา ไม่เน้นข้อความจนรก หรือเน้นการขายชัดเจน สอดคล้องกับ การศึกษา เนื้อหาการโพสต์ใน Facebook 
Fanpage และพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ภานุรุจ ปวิดาภา (2558) ที่พบว่า ข้อความที่ได้รับความนิยมต่ำนั้นมีแนวโน้มที่จะเจาะจง
พื้นที่หรือสาขามากเกินไป เป็นข้อความที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ข้อความเน้นการสื่อสารที่ขายสินค้าตรงเกินไป ควรมีเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเมนูที่หลากหลายเป็นคลิปสั้นๆ เพิ่มเนื้อหาด้านคุณประโยชน์สินค้า หรือเนื้อหาที่มีประโยชน์ท้ังที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับสินค้า 
สอดคล้องกับ หลักการในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ให้ประสบความสำเร็จ โดยเชาว์ โรจนแสงและคณะ (2557) 
ที่ระบุว่า สิ ่งที ่แบรนด์จะใช้ในการสื่อสารจะต้องเน้นไปที่เนื ้อหาเกี ่ยวข้องและอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคก่อน แล้วจึงค่อย
สอดแทรกข้อความของแบรนด์เข้าไป เพื่อให้เกิดเป็นการแชร์และการบอกต่อ ควรเพิ่มเนื้อหาที่เน้นว่าผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้นยิมดื่ม
กันในชีวิตประจำวัน ทุกโอกาส หรือเป็นลักษณะของหิ้วของฝากจากเกาหลี นอกจากน้ีควรมีชื่อสินค้าและรายละเอียดสินค้าอยู่ในทุก 
Content และต้องการให้เพิ่ม Review จากลูกค้าด้วย สอดคล้องกับ การศึกษา รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย 
ของ ประทินร์ ขันทอง และ ธนากร ธนาธารชูโชติ (2562) ที่พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีรูปภาพของสินค้าประกอบด้วย เพิ่มวีดิโอ
และอธิบายสรรพคุณของสินค้า และมีการรีวิวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้วยบุคคลที่เป็นท่ีรู้จักในโลกอินเตอร์เน็ต เน้น Sales Promotion 
ได้แก่ จัดส่งฟรี ลดราคา และ 1 แถม 1 ของแถม และอาจมีกิจกรรมชิงโชค เกม หรือลงทะเบียนรับตัวอย่างสินค้าเพื่อทดลองใชฟ้รี
บ้างสอดคล้องกับ การศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร ของ อําพล นววงศ์เสถียร 
(2557) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมทางการตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ในร้านค้าออนไลน์และทำการ
ตัดสินใจซื้อ อาทิ การลด แลก แจก แถม คูปอง  แสตมป์ คะแนนสะสม ร่วมเล่นเกมกับทางร้าน เป็นสมาชิกของทางร้าน และ
สอดคล้องกับ การศึกษา รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นปัจจยัที่
ส่งผลสูงสุด  ในการดำเนินธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย ของ  ประทินร์ ขันทอง และ ธนากร ธนาธารชูโชติ (2562) ที่กล่าวว่า 
ผู้บริหารควรปรับปรุงการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดส่งเสริมการขายซื้อ  1 แถม 1 หรือ ซื้อสินค้าชิ้นแรกราคาเต็ม  ชิ้นที่ 2 ลด 
ราคาร้อยละ 50 หรือแถมสินค้าอื่นๆ และแจกของแถม รางวัล หรือชิงโชค ควรมีการแบ่งสัดส่วนการ review โดยกลุ่มคนธรรมดา
มากกว่า Page ต่างๆ สอดคล้องกับ การศึกษาทัศนคติ การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม ของ ชญาณ ลำเภา 
(2556) ที่พบว่า กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ เพื่อน และสอดคล้องกับการศึกษา อิทธิพลของฉลากออร์แกนิคที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อน้ำมะเขือเทศเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ สุภาณี  คามบุศย์ (2562) ที่พบว่า สาเหตุในการเลือก
ซื้อน้ำมะเขือเทศ คือ ดื่มตามคำแนะนำคนอ่ืน ในส่วนเนื้อหา review  ไม่ควรยาวมากเกินไป ควรเป็นข้อความสั้นๆ ไม่กี่ประโยค ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญบางรายยังเห็นว่า หากเป็นสินค้าปรากฏในซีรีส์จะมีอิทธิพลต่อความสนใจและน่าเชื่อถือ สอด คล้องกับ การศึกษา 
อิทธิพลของวัฒนธรรมกระแสนิยมที่มีต่อการบริโภคอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ในกรุงเทพมหานคร ของ จิระวรรณ ไชยปรีชา
วิทย์ (2560) ที่พบว่า วัฒนธรรมกระแสนิยมมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการบริโภคอาหารเคลื่อนท่ีเกิดการบอกต่อผ่าน
กลุ่มสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว 
 5. ในส่วนของ New Customer Journey 4 ขั้นตอน ที่อธิบายโดย G-Able (2561) จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 3 
กลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในขั้นตอน Initial Consideration Set  คือ  Facebook Ads สอดคล้องกับ วิลาส  ฉ่ำเลิศวัฒน์และคณะ (2559) 
ที่ได้กล่าวว่า Facebook เป็นเครื่องมือท่ีดีในสร้าง awareness โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายของ Ads ไปยังลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
รูปแบบการใช้ชีวิต ที่ได้ทำการกำหนด สอดคล้องกับข้อมูลของ Euromonitor International ที่สำรวจเรื่อง Packaged Food : 
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Retail Value Sales by Channel and Historic Growth 2014-2019 พบว่า ช่องทางการตลาดออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการ ที่มี Return on Investment (ROI) และสร้างยอดขายมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Facebook 30.61%, และ
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนงบประมาณที่ใช้ทำการตลาดออนไลน์จำแนกตามช่องทางออนไลน์ รวมทั้งอันดับช่องทางการตลาดที่นิยมใช้
มากที่สุด ก็คือ Facebook โดยมีสัดส่วนสูงถึง 93.94% ในขั้น Active Evaluation จะค้นหาข้อมูลจาก Google ควรมี keyword 
หรือ # เป็นคำสำคัญ เช่น ของฝากเกาหลี อร่อยบอกต่อ  แทรกในเนื้อหาของ Ads และ Content ควรมี Content ที่หลากหลาย 
รวมไปถึงการตอบข้อซักถามที่รวดเร็วและครบถ้วน สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการของผู้บริโภคสังคมไทย : กรณีศึกษา Facebook ของ ศรีพราย ภัทราวรรณ (2556) ได้ พบว่า การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการแสดงความคิดเห็น การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารโดยการโพสข้อความ และการแจ้งถึงกิจกรรม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการในทิศทางเดียวกัน ในขั้นตอน Moment of Purchase ต้องปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วโดยเพิ่มบุคลากรที่
รับผิดชอบเฉพาะ เป็นบุคคลที่มีใจบริการและมีความสามารถในการขาย ควรเพิ่มช่องทางขายทาง E-Market Place อย่าง Shopee 
โดยใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เป็นหลัก แต่จำหน่ายสินค้าผ่านทั้ง Facebook และ 
E-Marketplace ควบคู่ไปด้วยกัน สอดคล้องกับผลสำรวจของ SCB Economic Intelligent Center (2560) ที่ระบุว่า ผู้ประกอบการ
รายใหม่ โดยเฉพาะ SMEs อาจเริ่มต้นการสร้าง Brand Awareness ผ่าน Social Media เนื่องจากเป็นช่องทางที่ต้นทุนไม่สูงนัก อีก
ทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากความนิยมของคนไทยที่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับ Social Media หลังจากนั้นเมื่อเริ่มเป็นที่รู้จัก พร้อมที่
จะแข่งขันด้านราคากับธุรกิจคู่แข่ง จึงควรขยายธุรกิจผ่าน E-Marketplace platform ในส่วนของการส่งเสริมการตลาดควรใช้ Sales 
Promotion ได้แก่ ลดแลกแจกแถม รวมถึงการส่งฟรี สอดคล้องกับการศึกษา แรงจูงใจ และปัจจัยทา งการตลาดบนเฟซบุค 
(Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินคา้และบริการของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) 
ที่พบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย การลดราคาสินค้าท่ีมีผลต่อระดับการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด และสอดคล้องกับการศึกษา พฤติกรรม
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ของคนในกลุ่มเจเนเรชันวาย ของ นันทพร เขียนดวงจันทร์, ขวัญกมล ดอนขวา และสรี
ยา วิจิตรเสถียร (2561) ที่พบว่า สิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ ในการตั้งใจซื้อสินค้า คือ ปัจจัยทางการตลาด (โปรโมชันของสินค้า 
รูปลักษณ์ของสินค้า ราคาสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า)  ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ อาจให้สินค้า
ตัวอย่างสำหรับทดลองทาน พร้อมเสนอราคาแนะนำ  ในขั้นสุดท้าย Post-Purchase Experience สาเหตุการไม่ซื้อซ้ำ เนื่องจากไม่
ชอบรสชาติที่หวานไป ปรับปรุงโดยแนะนำวิธีการชง กรณีไม่ซื้อซ้ำเนื่องจากสินค้าเสีย ต้องแจ้งรายละเอียดการเก็บรักษา โดยอาจทำ
เป็นใบแนบ ป้ายคล้อง เน้นย้ำวิธีการเก็บรักษาโดยผูข้าย รวมถึงใน Content ใน Facebook Page ในส่วนเหตุผลที่ไม่ซื้อซ้ำเนื่องจาก
เบื่อ ปรับปรุงได้โดยการเพิ่ม Usage ที่หลากหลาย และควรมี Promotion เป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ  ในขณะที่ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญที่ชื่นชอบในตัว จะแนะนำสินค้าเครื่องส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้งชนิดเข้มข้น ตราสินค้า A ให้กับคนรอบข้าง สอดคล้องกับ 
การศึกษาความสัมพันธ์ ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื ่มเกลือแร่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ของ วรพรรณ กมลวัทน์ (2557) ที่ พบว่า หลังจากการซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วพบว่ารสชาติดี/อร่อย จะแนะนำ
เพื่อนและคนในครอบครัว และสอดคล้องกับการศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มโคคา -โคล่า (โค้ก) ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ของ อภิญญา จงรวมกลาง (2562) ที่พบว่า ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ส่วนใหญ่พึงพอใจกับรสชาติ ความสะอาด 
และช่ือเสียง และจะกลับไปซื้อเครื่องดื่มโคคา-โคลา่(โค้ก)อีก ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือ เกิดการใช้บริการซ้ำ ยิ่งไปกว่านั้นเกิดการ
บอกต่อกับคนรอบข้าง คนในครอบครัว นอกจากนี้  พงศ์ศิริ   คำขันแก้ว (2555) ได้ศึกษา การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าตรา
สินค้าจากมุมมองของลูกค้า ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลมประเภทน้ำดำ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์ประกอบ
ด้านความภักดีต่อตราสินค้าของน้ำอัดลมตรา X ล้วนมีค่าน้ำหนักที่สูง และยังสอดคล้องกับ การศึกษา รูปแบบส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณค่าตราสินค้าท่ีมีต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศ
ไทย ของ ภัทรญาณ์ บุญนาค (2558) ที่พบว่า การซื้อซ้ำเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของความภักดีต่อตราสินค้า  ทั้งนี้แนวทางในการ
สร้างความภักดีต่อตราสินค้า (Brand loyalty) ของเครื่องดื่มส้มซีตรอนผสมน้ำผึ้ง ขนิดเข้มข้น ตราสินค้า A ทำได้โดย การสร้าง
เรื่องราวคุณค่าในตราสินค้า A มากขึ้น  เพิ่มงบประมาณที่เน้นการสร้างตราสินค้ามากขึ้น  มี Content โดยสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้
เห็นว่า ตราสินค้า A มีชีวิตจิตใจ การบริการตั้งแต่เริ่มการขายจนถึงหลังการขาย ควรมีความรวดเร็ว ชัดเจนและมี Service Mind 
รวมถึงจดจำรายละเอียดของลูกค้าประจำได้ เช่น ท่ีอยู่ในการจัดส่ง สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างความภักดีต่อตราสินค้า (Brand 
loyalty) บน Social Media ของ Zuberance (Zuberance, 2017 อ้างถึงใน Marketeer, 2560) ที่พบว่า ทัศนะของกลุ่มผู้ภักดีต่อ
ตราสินค้าจะส่งผลเชิงบวก ช่วยเพิ่มยอดขายได้ 33% และทำให้การจราจรทางข้อมูล (Traffic) บน Social Media Platform ของ
ตราสินค้าเพิ่มขึ้น 18% 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่นิยมชื่นชอบ มักเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในวัฒนธรรม อาหาร และสื่อบันเทิงของประเทศ
เกาหลีใต้ จึงควรใช้ประโยชน์จาก Korea Wave ในการพัฒนาตลาดทั้งในส่วนการเจาะจงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทาง และเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการตลาด  
 2. เนื่องจากปัจจุบัน E-Marketplace เป็นที่นิยมมากขึ้น ดังนั้นอาจพิจารณาเพิ่มช่องทางการขายทาง E-Marketplace 
อย่าง Shopee / Lazada โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในการทำการตลาดประกอบควบคู่กันไป 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย 
 1. ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยนำตราสินค้าคู่แข่งมาเปรียบเทียบ ในด้านส่วนประสมการตลาด และเส้นทางการเดินทางของ
ผู้บริโภค 
 2. ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว หากผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณควบคู่
ไปด้วย จะเป็นการยืนยันผลงานวิจัยให้ข้อมูลมีความครอบคลุมในทุกมิติมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) ระดับความสัมพันธ์ 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื ่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ  
ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการเครื่องซักผ้าอั ตโนมัติแบบหยอดเหรียญ จำนวน  
400 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ Percentageค่าเฉลี ่ย Mean และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
Standard Deviation และสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ Chi-Square Test :     - test 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ:   ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) Correlating rating of the personal factors and  
2) Correlating rating of the marketing mix factors 7ps with consumers’ behaviors in using the service business of 
the coin- operated laundry machine in Bangkok Metropolis. The research instrument was questionnaires. The 
samples consisted of 400 consumers who had experience on using the coin- operated laundry machine service. 
Data analysis included descriptive statistics by finding percentage, mean, standard deviation, and inferential 
statistic for hypothesis by testing Chi-square. 
 The results of research showed that 1) The personal factors were age, status, career and average monthly 
income correlating with consumers behaviors in using the service business of the coin- operated laundry machine 
in Bangkok Metropolis. Moreover, 2) The marketing mix factors were price, place, promotion, people, process and 
physical evidence correlating with consumer’s behaviors in using the service business of the coin- operated 
laundry machine in Bangkok Metropolis at statistically significant level 0.05. 
 

Key Words:   Marketing Mix Factors, Consumers’ Behaviors, Coin-Operated Laundry Machine 
 

บทนำ 
 ปัจจุบันคนสังคมเมืองส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ หอพักมากขึ้น ทำให้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตที่แคบลง 
ตลอดจนมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบ และต้องแข่งขันกับเวลาผู้หญิงผู้ชายทำงานนอกบ้านมากขึ้น จึงทำให้ไม่มีเวลาว่างพอ
สำหรับทำงานบ้านได้ อาทิเช่น การทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และที่นอน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  
 

  
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีธุรกิจที่ให้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ได้นำเครื่องที่
ทันสมัยมาให้บริการ สามารถซักและอบผ้าให้แห้งได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลานำเสื้อผ้าไป
ตากแดด และรอเก็บผ้าในตอนเย็น ดังนั้น ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการซักผ้า และสามารถซักผ้าได้ปริมาณมาก ๆ   
 ธุรกิจให้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ 24 ชั่วโมง กลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจและเติบโต
เป็นเท่าตัว คาดว่ามูลค่าตลาดรวมประมาณ 4,700 ล้านบาทต่อปี จำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทนี้มีประมาณร้อยราย การ
เติบโตสำหรับปี2559 คาดว่าน่าจะเติบโตมากกว่าร้อยละ 20 ธุรกิจหยอดเหรียญอยู่ในภาวะขยายตัวในทิศทางที่ดีมากและรวดเร็ว 
(วิโรจน์ ฤกษ์ศิริวรรณ, 2559) ยังถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในไทยราว ๆ 3-5 ปีเท่านั้น ทำให้ธุรกิจยังเติบโตได้สูงเป็นเท่าตัวในแต่ละ
ปี ผู้แข่งขันในตลาดยังมีไม่มาก แม้จะเริ่มเห็นรายใหญ่ๆ สนใจและประกาศตัวท่ีจะเข้ามาแบ่งแชร์ในตลาด แต่ก็ยังมีโอกาสในตลาดได้
สูง โดยร้านประเภทนี้ทั่วประเทศมีจำนวนรวมๆ ประมาณ 300 สาขา และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นในสิ้นปีนี้ได้เท่าตัวเป็น 500-600 
สาขา และแนวโน้มทิศทางธุรกิจที่ยังขยายตัวต่อไปได้ไม่ต่ำกว่า 5 ปีเป็นอย่างน้อย (Brand Buffet, 2019) จึงทำให้เกดิการแข่งขันกัน
มากขึ้น และแย่งชิงความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งการเติบโตอย่างร้อนแรงของธุรกิจนี้มีแรงขับเคลื่อนมาจากสองแหล่ง ทั้งจาก
ผู้บริโภคโดยเฉพาะการขยายตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และความต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากข้ึน การประหยัดที่ไม่ต้อง
ลงทุนซื้อเครื่องซักผ้าราคาหลักหมื่น เพราะการที่เครื่องซักผ้าเสียหายหรือชำรุด จะทำให้หาอะไหล่ในการเปลี่ยนนั้นยาก และมีราคา
แพงไม่ต่างจากการซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ เพราะฉะนั้นร้านบริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญจะช่วยลดความกังวลในกรณีที่
เครื่องซักผ้าอาจมีปัญหาที่ต้องซ่อมบำรุงรวมไปถึงข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัยของคนในสังคมเมืองปัจจุบันที่อาศัยตามอาคารสูง 
ประกอบกับการเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมกับการซักผ้าได้ตามความสะดวก 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้
บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการให้บริการ
ของธุรกิจ และกำหนดทิศทางการปรับปรุงการให้บริการของธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่อง
ซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ  
แบบหยอดเหรียญเป็นประจำ 6 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตหลักสี่ เขตบางกะปิ เขตบางพลัด และเขตบางแค ที่มี
ประชากรหนาแน่น รวมถึงมีคอนโดมิเนียม และสถานศึกษาหลายแห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ใช้
บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญเป็นประจำ เนื่องจากประชากรมีจำนวนมาก ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบจำนวนที่
แน่นอนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ดังนั้น ใช้การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร โดยสูตรของคอแครน 
(Cochran, 1977) เพื่อหากลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคาดเคลื่อนร้อย
ละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2561) สูตรนี้ใช้กรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอนแต่ทราบว่ามีจำนวนมากรวมถึงต้องการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และกรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) คือ การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เป็นแบบการเผชิญหน้า 
จำนวน 400 คน ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพื้นที่ (Area cluster Sampling) เป็นการแบ่งกลุ่มของกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 50 เขต ออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร, 
2555) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 เขต กลุ่มที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 10 เขต กลุ่มที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 9 เขต กลุ่มที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 8 เขต และกลุ่มที่ 6 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 7 เขต ขั้นตอนท่ี 
2 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือกกลุ่มละ 1 เขต และขั้นตอนท่ี 3 เมื่อได้ครบทั้ง 6 
เขต จึงนำมาหาสัดส่วนเปรียบเทียบกับจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ดังนั้น จำนวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเขตละ 67 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบของงานวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วน
ที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคำถามลกัษณะเลอืกตอบเพียงข้อเดียว (Close-end Questionnaire) จำนวน 8 ข้อ 
โดยรวมคำถามคัดกรอง ส ่วนที ่  2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับพฤติกรรมผู ้บร ิโภค เป็นคำถามแบบปลายปิด (Close Ended 
Questionnaires) จำนวน 9 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมายให้ตรงกับคำตอบเพียงข้อเดียว (ลออรัตน์ สุขสุแพทย์, 2561) 
และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นคำถามแบบการให้ค่าคะแนนจาก 1–5 ตามลำดับ ดังนี้  
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด จำนวน 33 ข้อ 
 3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นำแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาข้อคำถามในการ
หาค่าของความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนำมาของค่าดัชนีสอดคล้อง (Item Objective Congruency) นำข้อมูลที่ได้
จากการพิจารณาของผู้เชี ่ยวชาญแต่ละท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item-
Objective Congruence / IOC) การพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากค่าดัชนีสอดคล้อง ( IOC) ในทุกข้อคำถาม มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50–1.00 จะทำการคัดเลือกไว้ ในส่วนของข้อคำถามที่มีค่า IOC ต่ำกว่า 0.50 จะมีการนำมาพิจารณาปรับปรุงแบบสอบถาม
ใหม่หรืออาจจะตัดทิ้งตามความเหมาะสม (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558) ดังนั้น ผู้วิจัยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.95 จึงมีความเหมาะสม และนำ
แบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ท่าน เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผู้วิจัยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.949 
ทำให้แบบทดสอบที่พัฒนามีคุณภาพ เหมาะสม และสามารถใช้เป็นแบบทดสอบในการวิจัยครั้งนี้ 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี ้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) การศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและสมมติฐาน โดยการ
วิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test:     - test)  
 นิยามศัพท์เฉพาะ ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย
สำหรับผู้บริโภค ได้แก่ การซักผ้า และการอบผ้า โดยผู้บริโภคสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก สถานที่มี
ลักษณะเป็นร้านทั่วไป ไม่ใช่แฟรนไชส์ และไม่ใช่การวางเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตามข้างทาง ภายในร้านมีเครื่องซักผ้าที่แตกต่างกัน
ของขนาดความจุเครื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลอืกสรร มีจำนวนเครื่องซักผ้าตั้งแต่ 6 เครื่องขึ้นไป มีเครื่องอบผ้ารองรับสำหรบัผู้บรโิภคที่
ต้องการให้ผ้าแห้งได้อย่างรวดเร็ว ราคาสามารถยอมรับได้ โดยร้านเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังรวมถึงร้านทั่วไปที่มีความ
โดดเด่น คือ มีพนักงานคอยให้บริการเกี่ยวกับการซักอบผ้าอยู่ภายในร้าน โดยผู้บริโภคสามารถนำเครื่องนุ่งห่มหรอืเครื่องนอน มาฝาก
ให้พนักงานบริการได้ และนัดช่วงเวลาที่จะเข้ามารับผ้า ซึ่งไม่รวมถึงธุรกิจซักอบรีด 
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ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 มีช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 สถานภาพโสด จำนวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 ลักษณะที่
อยู่อาศัยเป็นบ้าน จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการเครื ่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ  จากผลการวิจัยพบว่า 
ประเภทของการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้งซักและอบผ้า จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รูปแบบของการ
ใช้บริการส่วนใหญ่ซักผ้าด้วยตนเอง จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 เหตุผลส่วนใหญ่อยู่ใกล้ที่พัก จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.50 ชนิดผ้าที่นำมาใช้บริการส่วนใหญ่ซักเสื้อผา้ทุกชนิด จำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 60 บาท จำนวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการส่วนใหญ่เป็นตนเอง จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 ส่วนใหญ่
สะดวกซักผ้าวันพุธ จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 สะดวกช่วงเวลา 15:01–18:00 น. จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 
และจำนวนครั้งในการใช้บริการ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ  
ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74, S.D. = 0.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เครื่องซักผ้าใหม่มีความสะอาด และประสิทธิภาพในการซักสูง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
รองลงมามีปริมาณเครื่องซักผ้าให้บริการเพียงพอ และเสื้อผ้าที่นำมาซักไม่สูญหาย  
 ด้านราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.73, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการแจ้งราคาค่าบริการที่ชัดเจน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก รองลงมา มีราคาให้เลือกใช้บริการ
หลายระดับ และราคามีความเหมาะสมสามารถยอมรับได้ 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.72, S.D. = 0.69)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเดินทางไปใช้บริการทำได้สะดวกและรวดเรว็ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา ร้านเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง และร้านท่ีให้บริการสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู ่ในระดับมาก ( x = 3.72, S.D. = 0.63)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ เฟซบุ๊ก ไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่
ในระดับมาก รองลงมา มีป้ายโฆษณาหน้าร้าน และมีการสะสมคูปองเพื่อรับส่วนลด 
 ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.64, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า พนักงานมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก รองลงมา พนักงานสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องซักผ้าขัดข้อง และพนักงานดูแลทำความสะอาดภายในร้านสม่ำเสมอ 
 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู ่ในระดับมาก ( x = 3.67, S.D. = 0.69)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก รองลงมา 
เครื่องซักผ้าสามารถคำนวณเวลาซักผ้าได้อย่างถูกต้อง และมีป้ายแจ้งรายละเอียดการใช้บริการที่ชัดเจน 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 3.74, S.D. = 0.56)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดร้านและตกแต่งร้านที่สวยงามดูสบายตา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา มีการแยกโซนซักผ้า โซนอบผ้าเป็นสัดส่วน และมีมุมที่นั่งพักสำหรับรอเสื้อผ้าขณะซัก 
 ส่วนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ด้านเพศ โดยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ ในกรุงเทพมหานคร 
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 1.2 ด้านอายุ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ วันที่นิยมใช้
บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และจำนวนครั้งท่ีใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.3 ด้านสถานภาพ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ วันที่
นิยมใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และจำนวนครั้งท่ีใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.4 ด้านระดับการศึกษา โดยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอตัโนมัติ
แบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร 
 1.5 ด้านอาชีพ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ พบว่า รูปแบบที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และจำนวน
ครั้งท่ีใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.6 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผา้อัตโนมตัิ
แบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทที่ใช้บริการ รูปแบบที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ ใช้บริการ ผู้มี
ส่วนร่วมที่ใช้บริการ วันที่นิยมใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และจำนวนครั้งที่ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 1.7 ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิ จเครื ่องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจ
เคร่ืองซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่อง
ซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร  
 2.2 ด้านราคา โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทที่ใช้บริการ รูปแบบที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ชนิดผ้าที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่าย  
ที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ วันที่นิยมใช้บริการ และช่วงเวลาที่ใช้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 
 2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้
บริการ วันที่นิยมใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และจำนวนครั้งที ่ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 
 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ พบว่า รูปแบบที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ วันที่นิยมใช้
บริการ และช่วงเวลาที่ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญ 0.05 
 2.5 ด้านบุคลากร โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ วันท่ีนิยมใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และจำนวน
ครั้งท่ีใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริ โภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ พบว่า รูปแบบที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ วันท่ีนิยมใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้
บริการ และจำนวนครั้งท่ีใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญ 0.05 
 2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื ่องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการ ผู้มีส่วนร่วมที่ใช้
บริการ วันที่นิยมใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และจำนวนครั้งที ่ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีค่านัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 
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การอภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัตแิบบหยอด
เหรียญ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื ่อง ซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 ด้านอายุ แสดงให้เห็นว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะเลือกรูปแบบการใช้บริการที่ต่างกัน แต่ให้ความสำคัญมากในเรื่องของ
ความสะอาดและดูดี จึงต้องการทำความสะอาดเสื้อผ้าเป็นประจำ รวมถึงการมีบริการ 
ที่ดี ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน และการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจากเครื่องซักผ้าที่มีการอบผ้าในตัวราคา
ค่อนข้างสงู อาจไม่คุ้มค่ากับการจ่ายเงินก้อนใหญ่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ เกตุแก้ว (2558) การใช้บริการซ้ำกับตู้เติม
เงินอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อการใช้
บริการซ้ำกับตู้เติมเงินอัตโนมัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านสถานภาพ แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่โสดหรือพักอยู่คนเดียว ความถี่ในการเข้าใช้บริการหรือผ้าที่นำมาซัก รวมถึง
ค่าใช้จ่ายจะมีปริมาณน้อยกว่าคนท่ีสมรสหรือมีครอบครัวแล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลออรัตน์ สุขสุขแพทย์ (2561) ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของบริษัทเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ 
วอช แอนด์ ดราย” (Otteri wash and dry) ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของบริษัทเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ 
ดราย” (Otteri wash and dry)  โดยด้านสถานภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญด้านปริมาณผ้าที่ใช้
บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านอาชีพ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทมีความสัมพันธ์ในด้านรูปแบบที่ใช้บริการ คือ จะซักผ้าด้วย
ตนเองและฝากพนักงานบริการซักผ้า ด้านเหตุผลที่ใช้บริการ คือ อยู่ใกล้ที่พัก ด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้บ ริการ เนื่องจาก ส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20-80 บาทต่อครั้ง ด้านผู้มีส่วนร่วมที่ใช้บริการ คือ ตนเอง เป็นอันดับ ด้านช่วงเวลาที่ใช้
บริการ คือ 09:00-21:00 น. ด้านจำนวนครั้งท่ีใช้บริการ คือ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิวรรณ ฉิ่นไพศาล (2561) 
การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด กรณีศึกษาผู้ใช้บริการในเขต
เทศบาลตำบลเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ความพึงพอใจหัวข้อการรับประกันเสื้อผ้า
หายหรือชำรุดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ทำให้การมีกำลังซื้อหรือใช้บริการแตกต่างกัน
ออกไป กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูงสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้มากกว่าผู้ที่มีรายไดต้่ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลออรัตน์ 
สุขสุขแพทย์ (2561) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญของบริษัทเค -เน็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (Otteri wash and dry) ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลสง่ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผา้หยอดเหรียญของบริษัทเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบ
รนด์ “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” (Otteri wash and dry)  โดยด้านรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนสง่ผลต่อด้านเหตุผลที่เลอืกใช้บริการสงูสดุ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ในส่วนของ ด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา และด้านลักษณะที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์อาจจะ
ไม่เหมือนกัน แต่ล้วนมีความต้องการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญที่เหมือนกัน ไม่ว่าทุกเพศ ทุกระดับ
การศึกษา หรือทุกลักษณะที่อยู่อาศัย ก็สามารถใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัตแิบบหยอดเหรียญได้ทั้งสิ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย (2562) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติบุญเติม กรณีศึกษา 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติบุญเติม กรณีศึกษา จังหวัด
นครปฐม ด้านความถี่ในการมาใช้บริการ  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซัก
ผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร  
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจ
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคใช้บริการโดยไม่ได้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่อง
ซักผ้าใหม่สะอาด ประสิทธิภาพในการซักสูง หรือการมีเครื่องซักผ้าเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากผู้บริโภคอาจไม่ได้คาดหวังใน



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๕๙ 

เรื ่องดังกล่าว เพราะเป็นร้านที่ใช้บริการสม่ำเสมอหรือคุ้นเคยอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกศล จันทร์แสงศรี ( 2562) 
พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจทำความสะอาดเสื้อผ้าหยอดเหรียญ ในอำเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่ ผลการวจิัย
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาด จำแนกตามพฤติกรรมการเลือกใช้บริการทำความ
สะอาดเสื้อผ้า สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ ไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  
 2) ด้านราคา (Price) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลยุทธ์ด้านราคาถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริโภค เพราะราคา
เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคำนึงถึง และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะใช้บริการ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ มีการแจ้งราคาค่าบริการที่ชัดเจน อีกทั้งผู้บริโภคยังเลือกระดับราคาการใช้บริการได้ตามปริมาณผ้า และราคามีความ
เหมาะสมที่สามารถยอมรับได้ ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา พาขุนทด (2560) 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกับกลยุทธ์ทางการตลาดของตู้เติมเงิน โทรศัพท์มือถือออนไลน์ ในเขตอำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการบริการที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ระบบอัตโนมัติทำให้
สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง และข้อมูลการคิดอัตราค่าใช้บริการเหมาะสม 
 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ
ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึง
พร้อมกับความทันสมัย แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ สามารถเดินทางไปใช้บริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เนื่องจากร้านให้บริการอยู่ใกล้ที่พักอาศัย อีกทั้งยังเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นจุดเด่นสามารถมองเห็นร้านได้
ง่าย และมีที่จอดรถเพียงพอ ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณธษา นิรมิตมงคล (2562) แนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์สะดวกซักออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Wash Coin ของผู้ใช้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสะดวกซักออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน Wash Coin ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการสะดวกซักออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Wash Coin ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีสาขาให้บริการทั่วถึง สถานที่สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการใช้บริการ และมีที่จอดรถสะดวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้
บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการส่งเสริมการตลาดเป็นสิ่งที่ ทำให้ผู้บริโภคเกิด
การรับรู้ การกระตุ้น และต้องการใช้บริการนั้น ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความชอบใจในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด แสดงใหเ้ห็นว่า 
ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ มีการพัฒนาเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทางร้านผ่ านสื่อ
ออนไลน์ มีป้ายโฆษณาหน้าร้านอย่างชัดเจน รวมถึงมีโปรโมชั่นการสะสมคูปองเพื่อแลกรับส่วนลดสำหรับการซักผ้า และมีของ
สมนาคุณเพื่อเป็นการตอบแทนคำขอบคุณสำหรับผู้บริโภคที่มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้บริโภคเกิดการดึงดูด และสนใจใน
การใช้บริการมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาพรรณ ซอหะซัน (2559) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้บริการซักอบรีด ที่ตั้งในมทร.ธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งเสริมการขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 5) ด้านบุคลากร (People) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซัก
ผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ พนักงานมีอัธยาศัย
ที่ดี ทักทายหรือเป็นกันเองกับผู้บริโภค ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสุภาพ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องซักผ้า
เกิดการขัดข้องของระบบ นอกจากนั้น มีการดูแลทำความสะอาดภายในร้านรวมถึงเครื่องซักผ้าอย่างสม่ำเสมอ สามารถให้ความ
ช่วยเหลือหรือคำแนะนำในการใช้บริการที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคได้ ดังนั้น เมื่อเกิดการบริการที่ดีเป็นที่น่าประทับใจสำหรับผู้บริโภคจึ ง
เกิดการบอกต่อ ทำให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิวรรณ ฉิ่นไพศาล (2561) การศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสมัพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด กรณีศึกษาผู้ใช้บริการในเขตเทศบาลตำบลเสาธง
หิน จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน
ซักอบรีด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านพนักงาน หัวข้อพนักงานมีความสุภาพ ร้านอยู่ในแหล่งชุมชน การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยร้าน พนักงานมีความรู้ความชำนาญ สามารถให้คำแนะนำ ตอบคำถามลูกค้าได้ชัดเจน พนักงานให้ความซื่อสัตย์  
และพนักงานมีความเต็มใจให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด  
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 6) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ
ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้บริโภคไม่ชอบความซับซ้อนหรือการรอคอยเป็น
เวลานาน ดังนั้น กระบวนการให้บริการควรง่าย รวดเร็ว และไม่หลายขั้นตอนจนเกินไป แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
แบบหยอดเหรียญ มีเครื่องซักผ้าที่สามารถคำนวณเวลาซักผ้าได้อยา่งถูกต้อง อีกทั้งมีป้ายแจ้งรายละเอียดการใช้บริการชัดเจน รวมถึง
มีกระบวนการให้บริการที่ผู้บริโภคสามารถฝากเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องนอนให้พนักงานบริการซักอบได้ และมีบริการแล กเหรียญ
สำหรับเครื่องซักและเครื่องอบผ้า ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อใจในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย 
(2562) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตู้เติมเงินอัตโนมัติบุญเติม กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการตู้เติมเงินบุญเติมของประชากร จังหวัดนครปฐม ในด้านประเภทของบริการที่ใช้บริการบ่อยที่สุด
มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการ
ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรยีญ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการมีลักษณะทางกายภาพหรือสิ่งแวดลอ้มโดยรวมที่ดี จะ
ทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ มีการจัดตกแต่งร้านที่สวยงาม ดู
สบายตา ไฟส่องสว่าง ทางเดินกว้างขวาง นอกจากนั้นยังแยกโซนซัก-อบผ้าเป็นสัดส่วน มีมุมให้ผู้บริโภคนั่งพักสำหรับรอผ้าขณะซัก-
อบ รวมถึงภายในร้านมีความสะอาด และอากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกท่ีดีในการใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชุลีพร แก้วกิ้ม (2561) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในซอยรามคำแหง 65 (ลาดพร้าว122) ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักในซอยรามคำแหง 65 (ลาดพร้าว 122) ระดับ
ความสำคัญมาก และพิจารณาเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง
กายภาพมีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับสอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ  
ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา
ร้านหรือการให้บริการที่ตอบโจทย์ตามอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันได้ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรพิจารณาการตั้งอัตราค่าบริการถึงความเหมาะสมของราคาหรือความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ 
เพื่อให้ธุรกิจมีกำไรรวมถึงผู้บริโภคพึงพอใจในราคาที่ได้รับบริการ ไม่ควรตั้งราคาสูงเกินไป อาจส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ใช้บริการเครื่องซัก
ผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญได้ 
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการควรเลือกทำเลที่ตั้งให้สอดคล้องกับที่พักอาศัยของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้
บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ เนื่องจากบางพื้นที่ร้านให้บริการมีจำนวนเครื่องซักผ้าหยอดเหรีย ญน้อย ทำให้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนผู้ใช้บริการ หรือบางพื้นที่ยังไม่มีร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเปิดให้บริการ และควรคำนึงถึง
สถานท่ีจอดรถรองรับให้เพียงพอ เนื่องจากมีผู้บริโภคที่พักอาศัยตามบ้านท่ีต้องการเดินทางมาใช้บริการ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจในการใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจในประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ และเป็นการเพิ่มผู้ใช้บริการใหม่ ๆ ดังนั้น 
ควรมีของแถมเมื่อผู้บริโภคมาใช้บริการ เช่น ปรับผ้านุ่มขนาดทดลองหรือบัตรสะสมแต้มซักผ้า  
 ด้านบุคลากร การมีพนักงานให้บริการสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้ดี ทั้งนี้พนักงานควรแต่งกายให้สุภาพมากขึ้น 
เช่น เสื้อฟอร์ม และผู้ประกอบการควรฝึกอบรมการบริการที่ดีให้กับพนักงานภายในร้าน เนื่องจากผู้บริโภคคาดหวังการบริการ ที่
ประทับใจ ทำให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้ำอีกในอนาคต 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการควรอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น สามารถเพิ่มความรวดเร็วในการ
ให้บริการ โดยมีบริการรับหรือส่งผ้าที่ซักอบเสร็จแล้วถึงบ้านผู้บริโภคในละแวกใกล้เคียง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าที่ทำให้รายได้
มากขึ้นหรือไม่  
 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานความสะอาด และดูแลความเป็นระเบียบภายในร้านอย่าง
สม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นความคาดหวังหลัก ควรมีแสงสว่างเพียงพอ ร้านโล่งปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรูส้ึก
ที่ดีต่อร้านให้บริการ  รวมถึงเป็นการดึงดูดผู้บริโภครายใหม่ ๆ ให้หันมาเลือกใช้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญมากขึ้น 
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๑๖๑ 

 ดังนั้น ทุกด้านที่กล่าวมาผู้ประกอบการสามารถพิจารณาการปรับปรุงข้อบกพร่องเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึง
การรักษามาตรฐานของร้านเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต 
 1. ควรศึกษาตัวแปรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือการตัดสินใจของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา รวมถึง
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการของธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ และสามารถต่อยอดถึงความต้องการของผู้บริโภค
มากที่สุด 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบร้านซักอบรีด และร้านซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ เพื่อหาความ
ต้องการที่เหมือนหรือต่างกันได้ และเข้าใจถึงพฤติกรรมกับส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น  
 3. ควรเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้บริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นมากขึ้น ทำให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญได้อย่างกว้างขวาง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย และ 3) พยากรณ์ปัจจัยด้านการ
สื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย งานวิจั ยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวกัมพูชาในประเทศไทย จำนวน 410 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย ผลการวิจัยพ บว่า 1) ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสาร มากที่สุด รองลงมาคือ การขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย และการขายทางตรง ตามลำดับ และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและประสบการณ์ทำงาน มีผลต่อการสื่อสาร
การตลาดชาวกัมพูชาในประเทศไทย 2) การสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ที่ระดับสูงมาก และ 3)  การสื่อสารการตลาดสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ชาวกัมพูชาในประเทศไทยได้ ร้อยละ 93 สมการดังนี ้  Y = 0.24 + 0.29x1 + 0.21x2 + 0.20x3 + 0.16x4 + 0.06x5 
 

คำสำคัญ:   การสื่อสารการตลาด การตัดสินใจซื้อ ชาวกัมพูชาในประเทศไทย  
 

Abstract 
 The purpose of this research were study to 1) To study and compare marketing communication personal 
factor. 2) To study relative of marketing communication to decision making behavior in purchasing goods of 
Cambodian in Thailand. And 3) Forecast of marketing communication factors affecting purchasing decisions of 
Cambodian people in Thailand. This research was quantitative research. The research sample were Cambodian 
in Thailand consists of 410 consumers. The research instrument was questionnaire the statistics used descriptive 
statistics inferential statistics analysis correlation and regression analysis. The research found that 1) The most of 
consumers were public relations and news followed by personal selling adverting promotion and direct sell. 2) 
The marketing communication related in positive to purchasing decisions of Cambodian people in Thailand at 
high level. 3) The marketing communication forecasted purchasing decisions of Cambodian people in Thailand 
93.00 percent the equation follows that   Y = 0.24 + 0.29x1 + 0.21x2 + 0.20x3 + 0.16x4 + 0.06x5 
 

Keywords:   Marketing communication Purchasing Decision Cambodian in Thailand 
 
บทนำ 
 ประเทศไทยเป็นต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของผู้ย้ายถิ่นฐาน ผู้พลัดถิ่น และผู้ลี้ภัย โดยเป็นศูนย์กลางการย้ายถิ่นฐาน
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2562 มีประชากรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยในประเทศไทย จำนวน 4.9 ล้านคน ในขณะที่ประเทศ
ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย ทั้งประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศ
กัมพูชา และประเทศเวียดนาม จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในตลาดแรงงานของประเทศไทยยังต้องพึ่งพากำลัง  
 
 

 
  
 

1,2,3 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๖๓ 

แรงงานจากผู้ย้ายถิ่นฐาน และมากกว่าร้อยละ 10 ของแรงงานท้ังหมดในประเทศไทย เป็นแรงงานจากผู้ย้ายถิ่นฐาน  (International 
Organization for Migration: IOM) Thailand, 2019 แรงจูงใจที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของแรงงานที่มาจากประเทศ
เพื ่อนบบ้าน คือ ประเทศไทยมีค่าแรงขั ้นต่ำสูงติดลำดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน 10.03 US$ – 10.77 US$  (Dezan Shira & 
Associates, 2021) หรือ 331 – 313 บาท ต่อวัน และยังมีปัจจัยอื ่นประกอบกัน เช่น ประเทศไทยพัฒนาแรงงานละยกระดับ
ความสามารถไปสู่กลุ่มแรงงานที่มีฝีมือ (Skilled Labor) แต่สถานประกอบการจำนวนมากในประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงาน
ไร้ฝีมือ (Non-Skilled Labor) จึงเป็นช่องว่างที่ดึงดูดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงาน และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย มีสิทธิความคุ้มครองแรงงานขั้นพื้นฐานและสวัสดิการแรงงานที่ดี ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาล  
สิทธิประกันสังคม เงินทดแทนตามกฎหมาย และสิทธิทางการศึกษา เป็นต้น  
 การที่ประเทศไทยมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก มีผลกระทบในทิศทางบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นกำลังแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว แรงงานเหล่านี้ยัง
มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในทุกปีแรงงานเหล่านี้ส่งเงินกลับประเทศอย่างถูกกฎหมาย
มูลค่ารวมกว่า 2.8 พันล้านบาท  (International Organization for Migration: IOM) (Thailand, 2019) จากข้อมูลนี้ยังแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายของกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นฐานชาวกัมพูชาในประเทศไทยมีจำนวนมากเป็น
ลำดับ 3 ของจำนวนสัญชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งหมด (กรมจัดหางาน, 2564)  
 ชาวกัมพูชามีค่านิยมที่ดีในการเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางลำดับแรก ที่คน
กัมพูชาต้องการไปทำงานมากที่สุด งานที่คนกัมพูชาเข้ามาทำส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างทั่วไป เช่น ในภาคการเกษตร การทำประมง  
ปศุสัตว์ ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และงานบริการ  (International Labour Organization, 2019) 
 โดยปกติกลุ่มเป้าหมายในการขายสนิค้าและบรกิารตา่งๆมักจะมุง่เป้าไปท่ีคนไทยและคนตา่งชาติที่มีกำลังซื้อสูงและมรีายได้
ปานกลาง ถึงรายได้สูง ซึ่งเป็นประชากรเพียงกลุ่มเล็กๆของประเทศไทย กลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้มากกว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศ
ถึง 10.3 เท่า  (workpoint Today, 2562)  แต่จากการแพร่ระบาดของเชื ้อโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยมีคนไทยและ
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ย้ายถิ ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยตกงานเพิ่ มขึ ้น และมีรายได้ลดลง กว่าร้อยละ 8.8  
(The world bank, 2020) ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีการใช้จ่ายยากกว่ากลุ่มคนมรีายได้สงู ภาครัฐได้มีความ
พยายามการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการสนับสนุนเม็ดเงินจำนวนหนึ่งให้กับกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย และช่วย
เยียวยาให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมีงานทำและมีรายได้ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเกิดการกระจายรายได้ไป 
สู่ครัวเรือน 
 การเยียวยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย แต่เครื่องมือทางการตลาดถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำ
ให้กลุ่มคนที่หยิบเงินในกระเป๋าออกมาใช้จ่ายยาก เกิดการใช้จ่าย การทำการตลาดโดยการหากลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กรต่างๆ ต้นทุนที่ใช้ในการหาลูกค้ามีความสัมพันธ์กับกำไรของบริษัทในอนาคต และสามารถมูลค่าการตลาด
ในปัจจุบันได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า ต้นทุนที่ใช้ในการหาลูกค้าสามารถในปัจจุบันสามารถสร้างกำไรในอนาคตให้บริษัทได้ Livne, G., 
Simpson, A., & Talmor, E. (2011) การขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานมาทำงานในประเทศประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่
สำคัญในการสร้างลูกค้าเพิ่ม โดยไม่ต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาให้บริษัทขาดทุน หรือไม่ต้องกลยุทธ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มี
อยู่ โดยการเพิ่มต้นทุนให้กับธุรกิจ  แต่ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และรสนิยม ที่แตกต่างจากคนไทยหรือกลุ่มลูกค้า
เดิม ผู ้ประกอบการจึงควรต้องศึกษาความแตกต่างด้านต่างๆ เช่น ภาษาและการสื่อสาร กำลังซื ้อ การตั้งราคา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ รสนิยมและวัฒนธรรมของผู้ซื้อ เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่เพิ่มข้ึน ด้วยความสำคัญของการเพิ่มจำนวนลูกค้าใน
กลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานมาทำงานยังประเทศไทย เพื่อเพ่ิมการใช้จ่ายในประเทศและเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะทำการศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาว
กัมพูชาในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
      2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย 
  3. เพื่อพยากรณ์ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากร ท่ีทำการศึกษา  ได้แก่ ชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย รวมทั้งหมด 55,376 คน (กรมการจัดหางาน, 2564)  
 กลุ่มตัวอย่าง กำหนดขนาดแบบทราบจำนวนประชากร โดยใช้สูตรคำนวนของ Krejcie and Morgan กำหนดระดับค่า
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความผิดพลาดไม่เกิน 0.05 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2554) 
 
 
 
 

 เมื่อ   
  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N  = ขนาดของประชากร 
    P = สัดส่วนของประชากรที่สนใจ (ถ้าไม่ทราบ ให้กำหนด p = 0.5) 
  e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
     = ค่าไคสแควร์ df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (𝑥2 = 3.84)  
 
 
 
 
 

 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดจึงเท่ากับ 382 คน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการแจกแบบสอบถามทั้งหมด  
600 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจำนวน 523 ฉบับ และมีแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ นำมาวิเคราะห์ได้ จำนวน 410 ฉบับ 
เพื่อความแม่นยำผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 410 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบเลือกตอบ 1 คำตอบ ส่วนที่ 2 คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด และส่วนที่ 3 คือ  
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า มีลักษณะเป็นแบบมาตราวัดแบบ Likert Scale เป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น ใช้สูตรคำนวณช่วงกว้างของชั้น เท่ากับ 0.80 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)  
โดยมีกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และ ส่วนท่ี 4 คือ ข้อเสนอแนะ 
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 วิธีดำเนินการวิจัย มีดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสารการตลาดต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ  
ซือ้สินค้า แล้วนำมาสร้างแบบสอบถาม 
 2. ตรวจสอบคุณภาพและประเมินความสอดคล้องตาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.94 และทำการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 3. ตรวจสอบความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยได้นำแบบสอบถามไปทดลองเก็บ (Try Out) จากกลุ ่มตัวอย่าง  
ชาวกัมพูชาในประเทศไทย จำนวน 30 คน ตรวจสอบความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถาม Cronbach’s Alpha 
Coefficients ได้ค่าความเชื่อมั่นในแบบสอบถามรวม เท่ากับ 0.87 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.70-1.00  
 4. นำส่งแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติดังนี้ 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 2) สถิติเชิงอนุมาน 3) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 4) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 1) ผลการเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศและอายุ 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 2  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านประสบการณ์ทำงานและรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  ระดับความคิดเห็นการสื่อสารการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชาวกัมพูชาในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.59 มีอายุ 25-30 ปี ร้อยละ 31.46 มี
ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ร้อยละ 39.27 และมีรายได้ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 34.63 
 ชาวกัมพูชาในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์
และการให้ข่าว มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณา การขายทางตรง และการส่งเสริมการขาย ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4  การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเรื่องการสื่อสารการตลาดท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่0.05 จากการทดสอบ LSD ด้านการขายโดยใช้บุคคล พบว่า ชาวกัมพูชาที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี และ 31-35 ปี มี
ความคิดเห็นด้านการขายโดยใช้บุคคลมากกว่า ผู้มีอายุ 36-40 ปี, 41-45 ปี และด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ชาวกัมพูชาที่มอีายุ 
25-30 ปี มีความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์น้อยกว่าผู้มีอายุ น้อยกว่า 25 ปี และ 31-35 ปี 
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ทำงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเรื่องการสื่อสารการตลาดที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จากการทดสอบ LSD ด้านการตลาดทางตรง พบว่า ผู้มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี และมากกว่า 6 ปี มี
ความคิดเห็นด้านการขายทางตรงน้อยกว่า ผู้มีประสบการทำงานน้อยกว่า 1 ปี และ 4-6 ปี  
 2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
 

ตารางที่ 5  ความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนผสมการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อสินค้าของ  
ชาวกัมพูชาในประเทศไทย ทิศทางบวก ในระดับสูงมากมาก อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยการสื่อสารการตลาดด้านการขาย
โดยใช้บุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการขายทางตรง ด้านการ
โฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ 
 3) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยของการสื่อสารการตลาดที่ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาใน
ประเทศไทย 
 

ตารางที่ 6  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชา 
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 การวิเคราะห์การพยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ของปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
พยากรณ์ การตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้บุคคล ด้านการตลาด
ทางตรง ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์โดยอธิบายจากค่าสัมประสิทธิ์รอ้ย
ละ 93 ปัจจัยมีผลในทิศทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 มีค่าคงที่ 
เท่ากับ 0.23 เมื่อพิจารณารายด้าน ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยด้าน ด้านการโฆษณา เท่ากับ 0.29 ด้านการขายโดยใช้บุคคล เท่ากับ 0.21 
ด้านการตลาดทางตรง เท่ากับ 0.21 ด้านการประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 0.16 และด้านการส่งเสริมการขาย เท่ากับ 0.06 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้   Y = 0.24 + 0.29x1 + 0.21x2 + 0.20x3 + 0.16x4 + 0.06x5 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ประสบการณ์ทำงานกับรายได้ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการ
สื่อสารการตลาด เพศและอายุ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Saluja, D. (2016) ทำการศึกษาพฤติกรรมการ 
ซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเดลี พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไปเลือกซื้อสิค้าแฟชั่นกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครั ว โดยผู้ที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าคือ เพื่อนและสมาชิกครอบครัว ผู ้มีชื ่อเสียง เป็นต้น และปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศไม่มีผลต่อ  
การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทแฟชั่น และ Bairagi, S., Mohanty, S., & Custodio, M. C. (2019) ศึกษาความชอบของผู้บริโภคต่อ
คุณลักษณะของข้าว ในประเทศกัมพูชา พบว่า ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ชอบข้าวนิ่ม รสชาติดี มีกลิ ่นหอม โดยอิทธิพลด้านสถานที่  
ขนาดครอบครัว การศึกษา และ ระดับทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค มีผลต่อความชอบคุณลักษณะของข้าว พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของชาวกัมพูชาในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารการตลาด สอดคล้องกับ Kim, K. H., & Kumar, V. (2018) 
ทำการศึกษาอิทธิพลความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ทางตรงของการสื่อสารการตลาด ของพฤติกรรมการซื้อในรูปแบบ
ธุรกิจกับธุรกิจ พบว่า ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดเชิงเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าซึ ่งจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลและการสื่อสารการตลาดทางตรงส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า โดยชาวกัมพูชามีระดับความ
คิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสาร มากที่สุด รองลงมาคือ การขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณา สอดคล้อกงกับ การ
ส่งเสริมการขาย สอดคล้องกับ และการขายทางตรง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Guo, X., & Zhang, L., 
(2020) ได้ทำการศึกษา การวางแผนการตลาดสำหรับแบรนด์หลุยส์ วิตตอง ในกัมพูชา พบว่า แบรนด์ หลุยส์ วิตตอง ควรใช้กลุยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Max) ทั้งกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้า และกลยุทธ์
ด้านการสื่อสาร ซึ่งแบรนด์หลุยส์ วิตตอง ไม่ควรใช้ช่องทาง โฆษณานิตยสารแฟชั่น แต่ควรเลือกใช้การโฆษณาผ่านทีวีหรือรายการ
โทรทัศน์ และจ้างผู้มีชื่อเสียงในประเทศกัมพูชาโฆษณาสินค้า เนื่องจากคนกัมพูชาไม่นิยมบริโภคข้อมูลจากนิตสารแฟชั่น และควร
โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม , Dauch, K., Intravisit, A., & Chaipoopirutana, S. (2016) ทำการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดีในแบรนด์โทรศัพท์สมาทร์โฟน ในพนมเปญ กัมพูชา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภัคดี
คือ การรับรู ้คุณภาพมีนัยสำคัญในทิศทางบวกกับความพึงพอใจ การโฆษณามีนัยสำคัญในทิศทางบวกกับคุณภาพ และ CSR  
มีนัยสำคัญในทิศทางบวกกับความจงรักภัคดีในแบรนด์สมาทร์โฟน , Rowley, J. (1998)  ทำการศึกษาการส่งเสริมการตลาดและ 
การสื่อสารการตลาดในระบบสารสนเทศ การส่งเสริมการตลาดเป็นการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเป็นการเสนอสินค้า การส่งเสริมการขาย
มีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลกำไรและความสำเร็จของ 4P’s เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมการขาย ได้แก่ โฆษณา; 
การตลาดทางตรงการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์; การขายและการสนับสนุนส่วนบุคคล กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด เช่น ข้อความทางการตลาด ช่องทางการสื่อสาร งบประมาณการส่งเสริมการขายและการติดตามผลการส่งเสริม  
การขาย 
  
ข้อเสนอแนะ  
 1. สำหรับผู้ที่ต้องการขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศกัมพูชา ควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยกา ร 
ทำการตลาดแบบปากต่อปาก โดยเริ่มจากชาวกับพูชาในประเทศไทยก่อน เพื่อให้เกิดการบอกต่อไปยังกลุ่มญาติ เพื่อน และคนที่รู้จัก  
 2. ควรเลือกพนักงานขายท่ีสามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้ในการเจาะตลาด และสิง่ที่สำคัญที่สุดคือ ควรเลือกช่องทางการ
โฆษณาให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวกัมพูชา เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชานมไข่มุกจาก  
ร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภค
จากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจาก
ร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร และ 4) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาว เวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร  
โดยใช้โปรแกรม IBM AMOS ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชานมไข่มุกจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร 
ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า เพศหญิง ร้อยละ 58.96 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 47.53 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 66.75 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 52.47 และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 40.26 
2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.010 3) กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาว
เวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.007 และ 4) อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า อิทธิพลของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มตี่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อชานมไข่มุก มีขนาดค่อนข้างสูง (.89) มีค่า R2 เท่ากับ .80 และมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 38.506, df = 37, p = .401, CMIN/DF = 1.041, GFI = .984 และ 
RMSEA = .010   
 

คำสำคัญ:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจซื้อ ชานมไข่มุก 
 

Abstract 
 This research was the survey research and the objectives were 1 )  To study the demography factor of 
consumers’ pearly milk tea from Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3 Bangkok. 2) To study the level of marketing 
mix of pearly milk tea of consumers from Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3  Bangkok. 3 )  To study the level 
of the purchasing decision process of pearly milk tea of consumers from Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3 
Bangkok, and 4) To analyze the influence of marketing mix on the purchasing decision process of pearly milk tea 
of consumers from Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3  Bangkok. The research instruments were an online 
 
 

 
  
1,2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3,4 นักศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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questionnaire that passed the quality checked by 3  experts. Data were collected from a sampling of consumers 
from Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3  Bangkok, amount 3 8 5  persons. A convenient sampling method was 
applied. The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation, and analyze the influence 
of marketing mix on the purchasing decision of pearly milk tea of consumers from Pearly T Shop, Shinawatra 
Tower 3 Bangkok by using the program IBM AMOS. 
 The results of the research found that 1 )  The demography factor of consumers’ pearly milk tea from 
Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3 Bangkok in the overall items found that Gender: Female 58.96 percentage, 
Age: 21 -30  years old 47 .53  percentage, Education level Bachelor Degree 66 .75  percentage, Occupation: Civil 
servant/state enterprise employee 52.47 percentage, and Average income per month 15,001-30,000 Baht 40.26 
percentage. 2 )  The level of marketing mix of pearly milk tea of consumers from Pearly Tea Shop, Shinawatra 
Tower 3  Bangkok found that the overall picture at a high level, mean 4 . 0 1 0 .  3 )  The level of the purchasing 
decision process of pearly milk tea of consumers from Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3 Bangkok found that 
the overall picture at a high level, mean 4.010 and 4) The influence of marketing mix on the purchasing decision 
process of pearly milk tea of consumers from Pearly Tea Shop, Shinawatra Tower 3  Bangkok found that the 
influence of marketing mix on the purchasing decision of pearly milk tea has high size (.8 9 ) , R2  =  . 8 0  and the 
model fit into the empirical data such as Chi-square = 38.506, df = 37, p = .401, CMIN/DF = 1.041, GFI = .984 and 
RMSEA = .010    
  

Keywords:   Marketing mix, Purchasing decision process, Pearly milk tea 
 
บทนำ 
 การเติบโตของธุรกิจชานมไข่มุกกับกระแสการบริโภคของตลาดไทยในปัจจุบัน ประการที่หนึ่ง คือ การดำเนินธุรกิจของแบ
รนด์จากต่างประเทศท่ีเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ The alley, Tiger Sugar หรือ KOI THE’ (โคอิเตะ) เป็นต้น ซึ่งมีดีทั้ง
รสชาติและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ทั้งรสชาติดั้งเดิมที่เป็น Signature ของร้าน บางร้านก็พัฒนามาเป็นรสชาตินมพ่นไฟ รวมถึงมี
การดัดแปลงเป็นชาน้ำผลไม้ ให้เลือกรับประทานหลากหลายรสชาติ นักชิมหลายท่านให้ความสนใจและเกิดเป็นกระแสการบริโภค 
ประการที่สอง คือ การจัดตกแต่งร้านให้ดูร่วมสมัย โดยการตกแต่งที่นิยมในปัจจุบัน คือ ตกแต่งสไตล์มินิมอล เรียบง่าย แต่หรหูราดู
แพง ด้วยปัจจัยข้อนี้เองจึงให้เกิดความต้องการในการเดินทางไปยังร้านนั้น ๆ เพื่อถ่ายรูปและเป็นการบอกต่อถึงความแปลกใหม่ 
ประการที่สาม คือ การเติบโตของโลกโซเชียลมีเดียของไทย ส่งผลให้ปัจจัยข้อนี้ส่งเสริมการตลาดและยอดขายจาก 2 ประการด้านบน 
เพราะเป็นหนึ่งในช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุแล้ว จำนวนผู้บริโภคสามารถเห็นและเข้าถึงได้ง่ายมากข้ึน และรับรู้ได้
ในเวลาพร้อม ๆ กัน (ช้ีช่องรวย, 2563) สอดคล้องกับ ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์ (2563) เครื่องดื่มชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มประเภทชาที่
กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ด้วยกระแสความนิยมในเครื่องดื่ม “ชานมไข่มุก” ของประเทศไต้หวันที่เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทย 
สังเกตได้จากผู้นำเข้าสินค้าประเภทนี้มาขายและเปิดธุรกิจในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นและปัจจุบันมีการแข่งขันที่ดุเดื อดอย่างมาก
จากหลากหลายแบรนด์ โดยประเทศไทยตลาดชานมไข่มุกมีมูลค่าของตลาดประมาณ 2,500 ล้านบาท ส่งผลให้มีผู้นำเข้าแบรนด์จาก
ไต้หวันหรือเปิดร้านใหม่เป็นของตัวเองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้กระทั้งร้านอาหารต่าง ๆ ก็มีเมนูชานมไข่มุกเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ลูกค้าเช่นกัน  
 ปัญหาการแข่งขันของตลาดชานมไข่มุกในปัจจุบันเป็นการแข่งขันทางการตลาดที่มีความสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้
ความสนใจในสินค้าประเภทนี้มากขึ้น และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญโดยการนำเอากลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาเป็นตัว
แปรและเป็นแนวทางที่ใช้ในการดึงดูดผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
(Place) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ถ้าหาก
ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันกับกระแสการแข่งขันของตลาดชานมไข่มุกในปัจจุบันจะส่งผลให้
ผู้บริโภคไม่ตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกและไปบริโภคสินค้าทดแทน นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้ และการตัดสินใจซื้อ เช่น สิตานันท์ วงสกุลไพศาล (2559) ศึกษาเรื่อง
ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการรับรู ้ที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่มตราชอบชาของผู ้บร ิโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขวัญหทัย ไชยอักษร (2561) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
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ผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และสุภาพร พิจิตร
ชุมพล และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชานมไข่มุกแบรนด์ คามุ ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินคา้เซ็นทรลั พลาซ่า เวสต์เกต โดยนักวิชาการดังกล่าว
ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้าและการรับรู้ และการตัดสินใจ  
ซื้อเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ใช้สำหรับการศึกษา 
 จากเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมาทำให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการศึกษาเสนอต่อ
ผู้บริหารร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร และเผยแพร่แก่ผู้สนใจดำเนินธุรกิจชานมไข่มุกในประเทศไทย
ต่อไป   
 
วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชานมไข่มุกจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร  
 2. ศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิ ร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 
กรุงเทพมหานคร  
 3. ศึกษาระดับกระบวนการตัดสินใจซื ้อชานมไข่ม ุกของผู ้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี ่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 
กรุงเทพมหานคร 
 4. วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้าน
เพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที ่มี  
 ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที  อาคารชินวัตร 
 ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษา  
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัยครั้ง คือ ผู้บริโภคชานมไข่มุกจากร้านเพิร์ลลี ่ที อาคารชินวัตร ทาว
เวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร  
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ 15 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหาและตัวแปร ประกอบด้วย ข้อมูลด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมูลอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคลากร (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) การแสวงหาข้อมูล 
(Information Search) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)   
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู ้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี ่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบ 
จำนวนประชากร 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย เนื ่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี ่ ที อาคารชินวัตร  
ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างการคำนวณแบบไม่ทราบจำนวนประชากร 
ใช้สูตรของ Cochran, W.G. (1953) ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างที่ 50% จากจำนวนประชากรทั้งหมด กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5%  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้ P = 0.50 Z = 1.96 (95%)  e = 0.05 (5%) และ
เมื่อแทนค่าจะได้ว่า 384.16 หรือ 385 คน โดย Comrey and Lee (1992) และ Hair, (2010) กลุ่มตัวที่มีขนาดตัวอย่างมากกว่า 
300 ตัวอย่างถือว่า ดี (Good)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์(Online Questionnaires) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 385 ชุด นำเครื่องมือไปตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(IOC) นำแบบสอบถามมาทำการทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มผู ้บริโภคที่ซื ้อชานมไข่มุกที ่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
ต่อจากนั้นนำแบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) Cronbach, Lee J.  (1951, p. 297-334) ได้เท่ากับ 0.930   
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจาก
ร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร โดยใช้โปรแกรม IBM AMOS   
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทำการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกำหนดตัวเลขค่าน้ำหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1932) มีการกำหนด
คะแนน 5 ชั้นดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 5 ระดับความคิดเห็นมาก ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 4 ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 3 ระดับความคิดเห็นน้อย ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 2 ระดับระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ให้น้ำหนักคะแนนเป็น 1 
 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการจำแนกคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) โดยความหมายของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแนวทาง
ของ Best, J. W. (1977) คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับความคิดเห็นมาก และคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคชานมไข่มกุ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชานมไข่มุก 
 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 1.1  ชาย 158 41.04 
 1.2  หญิง 227 58.96 

2. อาย ุ   
 2.1  ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 12 3.12 
 2.2  21-30 ปี  183 47.53 
 2.3  31-40 ปี 132 34.29 
 2.4  41-50 ปี 51 13.25 
 2.5  51 ปีข้ึนไป 7 1.82 

3. ระดับการศึกษา   
 3.1  ต่ำกว่าปริญญาตรี   35 9.09 
 3.2  ปริญญาตรี 257 66.75 
 3.3  สูงกว่าปริญญาตรี   93 24.16 

4. อาชีพ   
 4.1  นักเรียน/นักศึกษา 15 3.90 
 4.2  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 202 52.47 
 4.3  พนักงานเอกชน   144 37.40 
 4.4  ธุรกิจส่วนตัว 22 5.71 
 4.5  อื่นๆ 2 0.52 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 5.1  ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 53 13.77 
 5.2  15,001 – 30,000 บาท 155 40.26 
 5.3  30,001 – 45,000 บาท 114 29.61 
 5.4  45,001 – 50,000 บาท 41 10.65 
 5.5  มากกว่า 55,001 บาท 22 5.71 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า 1) เพศหญิง มากที่สุด จำนวน 227 คน ร้อยละ 58.96 เพศชาย จำนวน 158 คน ร้อยละ 41.04 2) 
อายุ 21-30 ปีมากที่สุด จำนวน 183 คน ร้อยละ 47.53 รองลงมา ได้แก่ 31-40 ปี จำนวน 132 คน ร้อยละ 34.29 41-50 ปี จำนวน 
51 คน ร้อยละ 13.25 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จำนวน 12 คน ร้อยละ 3.12 และ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน ร้อยละ 1.82 3) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 257 คน ร้อยละ 66.75 รองลงมา ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 93 คน ร้อยละ 24.16 
และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 35 คน ร้อยละ 9.09 4) อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด จำนวน 202 คน ร้อยละ 
52.47 รองลงมา ได้แก่ พนักงานเอกชน  จำนวน 144 คน ร้อยละ 37.40 ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 22 คน ร้อยละ 5.71 นักเรียน/
นักศึกษา จำนวน 15 คน ร้อยละ และอื่น ๆ จำนวน 2 คน ร้อยละ 0.52 และ 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มาก
ที่สุด จำนวน 155 คน ร้อยละ 40.26 รองลงมา ได้แก่ 30,001 – 45,000 บาท จำนวน 114 คน ร้อยละ 29.61 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท จำนวน 53 คน ร้อยละ 13.77 45,001 – 50,000 บาท จำนวน 41 คน ร้อยละ 10.65 และมากกว่า 55,001 บาท  
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาว
เวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ 2   
 

ตารางที่ 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร  
 

รายการ Code �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุก 7P    
   1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) PRD 3.592 0.729 มาก 
   2.  ราคา (Price) PRI 4.021 0.572 มาก 
   3.  ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) PLA 4.023 0.888 มาก 
   4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) PRM 3.801 0.632 มาก 
   5.  บุคคลากร (People) PEO 4.311 0.726 มากที่สุด 
   6.  กระบวนการ (Process) PRO 4.253 0.640 มากที่สุด 
   7.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) PHE 4.051 0.934 มาก 

ภาพรวม  4.010 0.510 มาก 
 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 
3 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.010 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.510 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด พบว่า บุคคลากร (People) ค่าเฉลี่ย 4.311 รองลงมา ได้แก่ กระบวนการ (Process) ค่าเฉลี่ย 
4.253 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ค่าเฉลี่ย 4.051 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ค่าเฉลี่ย 4.023 ราคา (Price) 
ค่าเฉลี่ย 4.021 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ค่าเฉลี่ย 3.801 และผลิตภัณฑ์ (Product) ค่าเฉลี่ย 3.592 ตามลำดับ  
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3  กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
 

รายการ Code �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
การตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก DEC    
   1.  การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition)  PRE 4.187 0.610 มาก 
   2.  การแสวงหาข้อมูล (Information Search)  INS 4.010 0.753 มาก 
   3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) EVA 4.195 0.611 มาก 
   4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) PUD 4.099 0.623 มาก 
   5.  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) PPB 3.544 0.933 มาก 

ภาพรวม  4.007 0.547 มาก 
 
 จากตารางที่ 3  พบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.007 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.547 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด พบว่า การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ค่าเฉลี่ย 4.195 รองลงมา 
ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) ค่าเฉลี่ย 4.187 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ค่าเฉลี่ย 4.099 การแสวงหา
ข้อมูล ( Information Search) ค่าเฉลี ่ย 4.010 และพฤติกรรมภายหลังการซื ้อ (Post Purchase Behavior) ค่าเฉลี ่ย 3.544 
ตามลำดับ       
 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที 
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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 ภาพที่ 2 องค์ประกอบเชิงย ืนย ันปัจจ ัยส ่วนประสมทาง 
 การตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคาร  
 ชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
 
 จากภาพที่ 2  พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที 
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่า Factor Loading อยู ่ระหว่าง .50 - .78 มีค ่า R2 อยู ่ระหว่าง .25 - .60  
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่า Factor Loading จากสูงที ่ส ุดไปต่ำที ่ส ุด พบว่า ผลิตภัณฑ์ (Product : PRD)  
มีค่า Factor Loading .78 มีค่า R2 .60 รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion : PRM) มีค่า Factor Loading .76 มี
ค่า R2 .58 ราคา (Price : PRI) มีค่า Factor Loading .70 มีค่า R2 .49 กระบวนการ (Process : PRO) มีค่า Factor Loading . 
66 มีค ่า R2 .44 ล ักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence : PHE) มีค่า Factor Loading .56 มีค ่า R2 .32 ช่องทางการจัด
จำหน่าย (Place : PLA) มีค่า Factor Loading .50 มีค่า R2 .25 และบุคคลากร (People : PEO) มีค่า Factor Loading .50 มีค่า 
R2 .25 ตามลำดับ โดยองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชิน
วัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” จากดัชนีวัดความสอดคล้อง
หลายตัว ได้แก่ Chi-square = 9.123, df = 9, p = .426, CMIN/DF = 1.014, GFI = .993 และ RMSEA = .006  
 5. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการตัดสินใจซื ้อชานมไข่มุกของผู ้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี ่ ที  
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังภาพที่ 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 3 องค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการตัดส ินใจ 
 ซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร  
 ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
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 จากภาพที ่ 3  พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู ้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี ่ ที  
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง .52 - .83 และมีค่า R2 อยู่ระหว่าง .27 - .68  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่า Factor Loading จากสูงที่สุดไปต่ำที่สุด พบว่า การประเมินผลทางเลือก (Evaluation 
of Alternative : EVA) มีค่า Factor Loading .83 มีค่า R2 .68 รองลงมา ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition : PRE)  
มีค่า Factor Loading .78 มีค่า R2 .60 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision : PUD) มีค่า Factor Loading .77 มีค่า R2 .59  
การแสวงหาข้อม ูล ( Information Search : INS) มีค ่า Factor Loading .71 ม ีค ่า R2 .51 และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
(Post Purchase Behavior : PPB) มีค่า Factor Loading .52 มีค่า R2 .27 ตามลำดับ โดยองค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” จากดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ได้แก่ Chi-square = 3.142, df = 5, p = .678, CMIN/DF  
= .628, GFI = .997 และ RMSEA = .000  
 6. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจาก
ร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 4 อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี 
 ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจาก 
 ร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร  
 ก่อนการปรับปรุง  
 
 จากภาพที่ 4  พบว่า อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภค
จากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร ก่อนการปรับปรุง มีขนาดค่อนข้างสูง (.88) มีค่า R2 เท่ากับ .77  
โดยอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product : PRD) ราคา (Price : PRI) ช่องทางการจัดจำหน่าย 
(Place : PLA) การส่งเสริมการตลาด (Promotion : PRM) บุคคลากร (People : PEO) กระบวนการ (Process : PRO) และลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence : PHE) มีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง .55 - .73 และการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก (DEC) 
ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition : PRE) การแสวงหาข้อมูล (Information Search : INS) การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternative : EVA) การต ัดส ินใจซ ื ้อ (Purchase Decision : PUD) และพฤต ิกรรมภายหลังการซื ้อ  (Post 
Purchase Behavior : PPB) มีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง .62 - .80 โดยอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” จากดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ได้แก่ Chi-square = 416.556, df = 53,  
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p = .000, CMIN/DF = 7.860, GFI = .814 และ RMSEA = .134 เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิรล์ลี ่ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร ก่อน
การปรับปรุง พบว่า อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) มีอิทธิพลทางตรงค่อนข้างสูง (.88) การตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก 
(DEC) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงลำดับค่า Factor Loading จากสูงท่ีสุดไปต่ำที่สุด ดังนี้ การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion : PRM) มีค่า Factor Loading (.73) ราคา (Price : PRI) มีค่า Factor Loading (.72) กระบวนการ (Process : PRO) 
มีค่า Factor Loading (.70) ผลิตภัณฑ์ (Product : PRD) มีค่า Factor Loading (.69) บุคคลากร (People : PEO) มีค่า Factor 
Loading (.61) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place : PLA) มีค่า Factor Loading (.55) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
: PHE) มีค่า Factor Loading (.55) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 5 อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการ 
 ตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี ่ ที อาคารชินวัตร  
 ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร หลังการปรับปรุง  
 
 จากภาพที่ 5  พบว่า อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภค
จากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร หลังการปรับปรุง มีขนาดค่อนข้างสูง (.89) มีค่า R2 เท่ากับ .80  
โดยอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product : PRD) ราคา (Price : PRI) ช่องทางการจัดจำหน่าย 
(Place : PLA) การส่งเสริมการตลาด (Promotion : PRM) บุคคลากร (People : PEO) กระบวนการ (Process : PRO) และลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence : PHE) มีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง .53 - .74 และการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก (DEC) 
ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition : PRE) การแสวงหาข้อมูล (Information Search : INS) การประเมินผลทางเลือก 
(Evaluation of Alternative : EVA) การต ัดส ินใจซ ื ้อ (Purchase Decision : PUD) และพฤต ิกรรมภายหลังการซื ้อ (Post 
Purchase Behavior : PPB) มีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง .56 - .81 โดยอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที ่กำหนด” จากดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ได้แก่ Chi-square = 38.506, df = 37,  
p = .401, CMIN/DF = 1.041, GFI = .984 และ RMSEA = .010 เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
พบว่า อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) มีอิทธิพลทางตรงค่อนข้างสูง (.89) ต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก (DEC) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงลำดับค่า Factor Loading จากสูงที่สุดไปต่ำที่สุด ดังนี้ กระบวนการ (Process : 
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PRO) มีค่า Factor Loading (.74) การส่งเสริมการตลาด (Promotion : PRM) มีค่า Factor Loading (.67) ราคา (Price : PRI) มี
ค่า Factor Loading (.62) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place : PLA) มีค่า Factor Loading (.58) บุคคลากร (People : PEO) มีค่า 
Factor Loading (.58) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence : PHE) มีค่า Factor Loading (.56) และผลิตภัณฑ์ (Product : 
PRD) มีค่า Factor Loading (.53) ตามลำดับ และแสดงค่าสถิติประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง มีรายละเอียดดังตารางที่ 4       
 

ตารางที่ 4 ค่าสถิติ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา และการประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร 
ก่อนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 

ค่าสถิติ เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
CMIN (Chi-square) มีค่ามากกว่า.05 

(Hair, et at., 2010) 
0.000 ไม่ผ่านเกณฑ์

ที่กำหนด 
0.401 ผ่านเกณฑ์ที่

กำหนด 
CMIN\DF (Relative Chi-square) มีค่าน้อยกว่า 3 

(Hair, et at., 2010) 
7.860 ไม่ผ่านเกณฑ์

ที่กำหนด 
1.041 ผ่านเกณฑ์ที่

กำหนด 
GFI (Goodness of Fit Index) มีค่ามากกว่า .90 

(Hair, et at., 2010) 
0.814 ไม่ผ่านเกณฑ์

ที่กำหนด 
0.984 ผ่านเกณฑ์ที่

กำหนด 
RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 

มีค่าน้อยกว่า .08 
(Hair, et at., 2010) 

0.134 ไม่ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด 

0.010 ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชานมไข่มุก พบว่า เพศหญิง มากที่สุด อายุ  
21-30 ปีมากที่สุด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจาก  
ร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก   
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 4. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที 
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง .50 - .78 มีค่า R2 อยู่ระหว่าง .25 - .60 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่า Factor Loading จากสูงที่สุดไปต่ำที่สุด พบว่า ผลิตภัณฑ์ (Product : PRD) มีค่า Factor 
Loading .78 มีค่า R2 .60 รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion : PRM) มีค่า Factor Loading .76 มีค่า R2 .58 
ราคา (Price : PRI) มีค่า Factor Loading .70 มีค่า R2 .49 กระบวนการ (Process : PRO) มีค่า Factor Loading .66 มีค่า R2 .44 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence : PHE) มีค่า Factor Loading .56 มีค่า R2 .32 ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place : PLA) 
มีค่า Factor Loading .50 มีค ่า R2 .25 และบุคคลากร (People : PEO) มีค่า Factor Loading .50 มีค ่า R2 .25 ตามลำดับ  
โดยองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์  3 
กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” จากดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ได้แก่  
Chi-square = 9.123, df = 9, p = .426, CMIN/DF = 1.014, GFI = .993 และ RMSEA = .006 
 5. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการตัดสินใจซื ้อชานมไข่มุกของผู ้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี ่ ที  
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่า Factor Loading อยู่ระหว่าง .52 - .83 และมีค่า R2 อยู่ระหว่าง .27 - .68  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่า Factor Loading จากสูงที่สุดไปต่ำที่สุด พบว่า การประเมินผลทางเลือก (Evaluation 
of Alternative : EVA) มีค่า Factor Loading .83 มีค่า R2 .68 รองลงมา ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition : PRE)  
มีค่า Factor Loading .78 มีค่า R2 .60 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision : PUD) มีค่า Factor Loading .77 มีค่า R2 .59  
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การแสวงหาข้อมูล (Information Search : INS) มีค่า Factor Loading .71 มีค่า R2 .51 และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post 
Purchase Behavior : PPB) มีค่า Factor Loading .52 มีค่า R2 .27 ตามลำดับ โดยองค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการตัดสินใจซือ้
ชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
“ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” จากดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ได้แก่ Chi-square = 3.142, df = 5, p = .678, CMIN/DF = .628, 
GFI = .997 และ RMSEA = .000 
 6. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภค  
จากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” 
จากดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ได้แก่ Chi-square = 38.506, df = 37, p = .401, CMIN/DF = 1.041, GFI = .984 และ 
RMSEA = .010 เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานม
ไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P)  
มีอิทธิพลค่อนข้างสูง (.89) ต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก (DEC) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้าน
เพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสิตานันท์ วง
สกุลไพศาล (2559 : 50-51) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการรับรู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม
ตราชอบชาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องดื่มตราชอบชา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญหทัย ไชยอักษร (2561 : 1) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก  โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พิจิตรชุมพล และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2562 : 253) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชานมไข่มุกแบร์นด คามุ ของ
ผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในระดับมาก  
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 
กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสิตานันท์ วงสกุลไพศาล (2559 : 57-58) ศึกษา
เรื ่องส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการรับรู ้ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื ่มตราชอบชาของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตราชอบชา อยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจาก
ร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” จาก
ดัชนีวัดความสอดคล้องหลายตัว ได้แก่ Chi-square = 38.506, df = 37, p = .401, CMIN/DF = 1.041, GFI = .984 และ RMSEA 
= .010 เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภค
จากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) มีอิทธิพลค่อนข้างสูง (.
89) ต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก (DEC) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสิตานันท์ วงสกุลไพศาล 
(2559 : 60) ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้า และการรับรู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตราชอบชาของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตราชอบชาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร พิจิตรชุมพล และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2562 : 245) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชานมไข่มุกแบร์นด คามุ ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชานม
ของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอจากการงานวิจัย 
  1.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชานมไข่มุกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท ผู้บริหารร้านเพิร์ลลี่ ที จึงควร
ให้ความสำคัญกับปัจจัยประชากรศาสตร์ดังกล่าวเพราะเป็นกลุ่มผู้โภคหลักและความต้องการซื้อชานมไข่มุก 
  1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารร้านเพิร์ลลี่ ที จึงควรให้
ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกทั้ง 7 ปัจจัย โดยเริ่มต้นจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ ด้านบุคคลากร 
(People) ส่งเสริมและอบรมพนักงานให้บริการอย่างมีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ และมีมารยาท ด้านกระบวนการ (Process) จัดการ
กระบวนการสั่งซื้อสะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มั่นทำความสะอาดและบรรยากาศ
การตกแต่งโดยรวมของสถานที่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) มีการบริการที่ สะดวก รวดเร็ว จัดคิวได้ชัดเจน ด้านราคา 
(Price) มีราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีโปรโมชั่นส่วนลดในการซื้อ และด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) มีเมนูและท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลาย ตามลำดับ 
  1.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารร้านเพิร์ลลี่ ที จึงควรให้ความสำคัญ
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก โดยเริ่มต้นจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 
Alternative) มีการส่งเสริมการตลาด เช่น ส่วนลด โปรโมชั่น บัตรสะสมแต้ม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ด้านการรับรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) มีการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ทำให้ท่านเกิดความต้องการอยาก
บริโภคชานมไข่มุก ด้านการแสวงหาข้อมูล (Information Search) มีการให้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต การรีวิวชานม
ไข่มุกจากยูทูปเบอร์ ด้านการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) รักษาช่ือเสียง ความน่าเชื่อถือ รสชาติ คุณภาพ วัตถุดิบ ของแบรนด์ 
และด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ (Post Purchase Behavior) สร้างประสบการณใ์ห้กับผ็บริโภคเพื่อกลับมาซื้อชานมไข่มุก Pearly 
Tea อีกครั้ง ตามลำดับ   
  1.4 องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที อาคารชนิวัตร 
ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” ดังนั้นผู้บริหารร้านเพิร์ลลี่ ที จึงควร
ให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดชานมไข่มุกให้ครบท้ัง 7 องค์ประกอบ  
  1.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคจากร้านเพิร์ลลี่ ที  
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 กรุงเทพมหานคร มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ “ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด” ดังนั้นผู้บริหาร  
ร้านเพิร์ลลี่ ที จึงควรให้ความสำคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคให้ครบท้ัง 5 องค์ประกอบ  
  1.6 อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก มีขนาดค่อนข้างสูง 
ผู้บริหารร้านเพิร์ลลี่ ที จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น  
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสนิใจ
ซื้อชานมไข่มุก เพื่อที่จะได้ทราบความแตกต่างอิทธิพลของปัจจัยประสมทางการตลาดมีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกใน
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บทคัดย่อ 
 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
ซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มีประสบการณ์เคยซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 
จำนวน 400 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จากผู้บริโภคในเขตเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตราชเทวี โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ t-test Independent Sample การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั ้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปเป็นการทดสอบสมมติฐานค่าสถิติโดยใช้ F-test Independent Sample การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ด้านอายุ และอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในส่วนของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ:   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 
 

Abstract 
 Marketing Factors Influencing Customers’ Buying Decision-Making in Products from Vending Machine of 
Consumers in Bangkok. The Objectives of this research were to study the demographic factors and the marketing 
mix factors influencing consumer’s buying decision-making in products from vending machine in Bangkok. The 
data were collected by using questionnaires from 400 consumers who had experience to buy product from 
vending machine by using Multi-stage Sampling from consumers in the new economic zone of Bangkok, consisting 
of 6 districts as follows Chatuchak, Bang Sue, Phaya Thai, Din Daeng, Huai Khwang, and Ratchathewi District. Data 
analysis included descriptive statistics by finding the percentage, mean, standard deviation, inferential statistics 
for hypothesis by comparing the difference between the mean of the two sample groups with t-Test Independent 
Sample. The variance or comparison of mean difference between 3 groups or more samples were tested for 
hypothesis with F-test Independent Sample and finding correlations with Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient and Multiple Regression. The results of hypothesis testing showed that the demographic factors were 
age and occupation influencing consumer’s buying decision-making of products from vending machine in  
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Bangkok. Moreover, the marketing mix factors were product and place influencing the consumer’s buying 
decision-making at significant level of 0.05 
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บทนำ  
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค้าส่งค้าปลีกซึ ่งมีมูลค่าสูงถึง 2.6 ล้านล้านบาท 
ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน 15.9% ของ GDP ปัจจุบันรูปแบบร้านค้าปลีกเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ
ร้านค้าทันสมัย มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการจัดการระบบขนส่ง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆเช่ามาใช้เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการตลาด มีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลักต่างๆ การแข่งขันของธุรกิจมี
ความรุนแรงมากขึ้นธุรกิจต่างต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อความอยู่รอด โดยการปรับตัวของผู้ประกอบการในการเสนอ
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ด้วยการมองหาช่องทางใหม่ๆ ในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  
เป็นอีกหนึง่ทางเลือกที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่ท่ีไม่มีร้านสะดวกซื้อ และในพื้นที่ท่ีไม่สะดวกในการเดินทางในการออกมาซื้อสินค้า
ในร้านค้า  ทำให้เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทและเป็นที่นิยมในผู้บริโภค และตอบโจทย์ผู้ประกอบการต้องหาแนวทางใน
การเพิ่มรายได้และลดทุน โดยที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู ้บิโภค ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและนิยมความ
สะดวกสบาย มีแนวโน้มในการเติบโตเพิ่มสูงมากขึ้นในประเทศไทย จากการวิเคราะห์ของ Positioning magazine online เทรนด์
ของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ที่ต้องการลดการสัมผัสและต้องการซื้อด่วน ซื้อสะดวก  
ไม่ต้องซื้อสินค้าผ่านพนักงาน ไม่ต้องการไปในสถานที่ท่ีคนพลุกพล่าน ซึ่งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคในส่วนนี้มาก
ขึ้น ตอบรับยุค New normal ได้เป็นอย่างดี มีเทคโนโลยีการนำระบบ Payment system ที่รองรับการจ่ายเงินได้หลายระบบ 
สามารถแก้ปัญหาการที่เกิดจากการใช้เงินสดจ่ายชำระได้ เข้ามาช่วยลดการสัมผัสกับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติทำให้ตอบสนอง
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมากข้ึน  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตั ดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขาย
สินค้าอัตโนมัติ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขาย
สินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้ที่มีความสนใจลงทุนธุรกิจเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ สามารถ
นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับผู้บริโภค วางแผนทางการตลาด รวมถึงพัฒนาปรับปรุง
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติและจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา และ ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีผลต่อการซื้อสินค้า
ผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองขายสินค้าอัตโนมัติ 
 เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine) เป็นการขายโดยส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคผ่านทางเครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องอาศัยพนักงานขายในการให้บริการ ผู้บริโภคสามารถได้รับสินค้าได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว สามารถซื้อ
สินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามความต้องการ เข้ามาตอบโจทย์ในการประหยัดทั้งกำลังคน ค่าจ้าง ค่าเช่าสถานที่ สำหรับในประเทศ
ไทยเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของประชากร ซึ่งประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ในปัจจุบันนิยมนำมาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด เป็นความเชื่อที่ว่าคนท่ี
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์และสถิติที่วัดได้จาก
ประชากรศาสตร์ จะสามารถช่วยกำหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าตัวแปรด้านอ่ืนๆ 
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด ถือเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการขอลูกค้า เพื่อนำไปปรับใช้ในการคิดค้น พัฒนา
และปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์ในการทำธุรกิจโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และจากบทการสัมภาษณ์
ของคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ  
ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะทำให้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่จะขึ้นเป็นผู้นำตลาดด้านเครื ่องขายสินค้าอัตโนมัติ ไว้ดังนี้   
1. จะขยายจำนวนเครื่องให้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี  2. เลือกสถานที่ในการวางเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติให้เป็น prime location  
มีลูกค้าหนาแน่น  3. เน้นความหลากหลายของสินค้าและราคาที่สะดวกกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไป  4. การนำระบบ Payment 
System มาติดตั้ง สามารถรับชำระได้หลากหลายระบบ  5. การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Uncle K,2018)  
จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่สำคัญทั้ง 5 ข้อ ที่คุณชูเกียรตินำมาปรับใช้นั้น ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพียง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้วิจั ยจึงมุ่งเน้นในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเพียง 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของเครื่อง
ขายอัตโนมัติ เนื่องจากการขายสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติจะเน้นไปที่การขายแบบสะดวกรวดเร็ว อยู่ในสถานที่เหมาะสม  
ที่ไม่ไกลจากลูกค้า ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการขายจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 
 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค นั้นข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยในการประกอบการตัดสินซื้อในแต่ละครั้ง มีทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเข้ามากระตุ้นให้เกิดความต้องการในการซื้อสินค้าและใช้บริการ โดยมีขั้นตอนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาของตนเองที่อยากได้สินค้าหรือบริการ  2. หลังจากที่รับรู้ถึงความต้องงการของ
ตนเอง ก็จะมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า  3. หลังจากหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการแล้ว ก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินผล และเลือกทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของตนเองให้ได้มากที่สุด  4. หลักจาก
เลือกทางเลือกที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ก็จะเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า และหาแหล่งซ้อสินค้าที่มีราคาเป็นที่พึงพอใจ  
5. หลังจากการซื้อสินค้า บริโภคจะมีความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 
กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วย 
6 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตราชเทวี  
  ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดยแจกแจงสัดส่วนประชากรทั้ง 6 เขต โดยแต่ละเขตจำนวนไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนจำนวนประชากรในเขตนั้นๆ โดยแบ่งเป็น เขตจตุจักร 100 คน เขตบางซื่อ 80 คน เขตพญาไท 44 คน เขตดินแดง 
76 คน เขตห้วยขวาง 56 คน และเขตราชเทวี 44 คน รวม 400 คน  
  ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลโดยการให้บุคคลรู้ จักในพื้นที่เขตต่างๆทั้ง 6 เขต กระจายส่ง
แบบสอบถามแบบออนไลน์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามในเขตนั้นๆ จนครบตามจำนวนท่ีกำหนด 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบและประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความ
เหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ความถูกต้องและคลอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษาและนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
โดยภาพรวมได้ค่า IOC เฉลี่ย 0.93 ซึ่งมากกว่า 0.5 ทุกข้อคำถาม จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
สามารถนำมาเป็นเครื่องมือวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ได้ และ นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากข้อแนะนำของผู้เชี ่ยวชาญ มา
ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คนวิเคราะห์ความเชื่อมั่น โดยให้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบรัค ได้ค่าเท่ากับ 0.83 มากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ ก่อน
นำไปใช้ 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างและนำข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และใช้ค่าสถิติดังนี้  
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ผู้วิจัยนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะ
ของการแจกแจงข้อมูลตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับกำหนดการวัดค่าต่างๆ ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-Test 
Independent Sample, F-test Independent Sample, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient แ ล ะ 
Multiple Regression Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 68.0 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 54.0 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 58.3 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 49.5 และมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 45.5 
 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครื ่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค จากการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติในที่ทำงานหรือสถานศึกษา ร้อยละ 31.5 ซื้อสินค้าจากเครื่องขาย
สินค้าอัตโนมัติเนื่องจากได้รับความสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้า ร้อยละ 65.7 ชำระเงินจากการซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติด้วยเงินสด ร้อยละ 68.3 นิยมซื้อสินค้าเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด ร้อยละ 40.5 ซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติน้อยกว่า 1 
ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 70.3 ใช้เงินในการซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง อยู่ท่ี 21 – 30 บาท ร้อยละ 39.7 ซื้อสินค้าผ่าน
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติโดยการตัดสินใจด้วยตัวเอง ร้อยละ 65.0 นิยมซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติในช่วงเวลา 12.01 - 
15.00 น. ร้อยละ 28.7 นิยมซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) ร้อยละ 60.2 
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริ โภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติใน
กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปรผลข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
( = 0.41, S.D. = 0.59) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากในทุกด้าน โดยด้านราคามีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับΧ
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แรก ( = 4.07, S.D. = 0.69) รองลงมาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( = 4.03, S.D. = 0.75) และน้อยที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
( = 3.92, S.D. = 0.63)  
 4. การเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื ่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ Independent Sample T test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสำหรับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ ้นไป ใช้ F test (One way ANOVA) ผลการทดสอบ
สมมติฐานเป็นดังนี ้
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขาย สินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค  
 ในกรุงเทพมหานคร ใช้ Independent Sample T test 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค  
 ในกรุงเทพมหานคร ใช้ F test (One way ANOVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค 
ทำการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สัน เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
  5.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สันของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r) อยู่ระหว่าง 0.525 ถึง 0.643 แสดงให้เห็นว่าลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางไปถึงมาก และอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 0.80 ทำให้ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่สูง
เกินไป (Multicollinearity) สามารถนำไปทดสอบเพื่อหาสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ต่อไป  

Χ Χ

Χ
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ตัวแปรที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา โดยมีค่า ( r) เท่ากับ 0.643 ซึ ่งแสดงถึงตัวแปรตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันระดับมาก หากปัจจัยในข้อใดข้อหนึ่งมีค่ามากขึ้นปัจจัยที่สัมพันธ์กันก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และค่า
สหสัมพันธ์น้อยสุด ได้แก่ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมี ( r) เท่ากับ 0.525 ซึ ่งแสดงถึงตัวแปรตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง การเพิ่มขึ้นของปัจจัยในข้อใดข้อหนึ่งอาจส่งผลต่อปัจจัยที่สัมพันธ์กัน ได้ผลดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน  
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Sig = 0.008) และด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย (Sig = 0.000) โดยด้านราคานั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ตามผลดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขาย  
 สินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการทดสอบค่าสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (Independent) จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา 
(X2)  และ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X3) พบว่ามีเพียง 2 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) และ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (X3) ที่มี 
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค (Y) สามารถเชียนในอยู่ในรูปแบบของสมการเชิงพหุคูณ ได้ดังนี้  
Y  =  0.815 + 0.162(X1) +0.261(X3) และสามารถสรุปสมมติฐานได้ดังตาราง 6 
 

ตารางที่ 6 สรุปสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้า  
 อัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  การศึกษาผลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่ องขายสินค้าอัตโนมัติของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
อภิปรายผล  
 สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 1. เพศ ผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค  
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมของความเท่าเทียม ทุกเพศสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วถึงเหมือนกันในทุก
เพศ และสินค้าที่ขายในเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศ จึงทำให้เพศไม่ได้เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชธนนันท์ ดวงชื่น (2563) พบว่า 
เพศไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสนิค้าจากเครื่องขายสินคา้อัตโนมตัิ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย (2562) 
พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อาภาภรณ์ เกตุแก้ว (2558) พบว่าเพศท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำตู้เติมเงินอัตโนมัติ ไม่แตกต่างกัน 
 2. อายุ ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่ องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค 
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะอายุเป็นคุณลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือเป็นไปตามวันของบุคคล เป็น
เครื่องบ่งช้ีในความสนใจประเด็นต่าง เนื่องจากมีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller 
(2016) ที่กล่าวไว้ว่า ช่วงอายุมีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อโดยดูจากความเหมาะสมในช่วงอายุของตัวเอง 
และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Schiffman and Wisenblit (2015) ที่กล่าวไว้ว่า ผู ้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมักจะมีความชอบ 
รสนิยม และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชธนนันท์ ดวงช่ืน (2563) พบว่า อายุมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานัน นาคจีนวงษ์ (2561) พบว่า ผู้บริโภคที่อยู่กลุ่ม
อายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ เกตุแก้ว (2558) พบว่าอายุที่แตกต่าง 
ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำตู้เติมเงินอัตโนมัติ แตกต่างกัน 
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 3. ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติของผู้บริโภค ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ ไม่ว่าจะมีการศึกษาที่ระดับใด ในช่วงเวลาของการทำงานต่างมีความจำเป็นต้องใช้
เวลาที่รวดเร็วในการซื้อสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย (2562) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลด้านระดับ
การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ 
 4. อาชีพ ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ การทำงานประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้สินค้าท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการ
ดำรงชีวิต ความจำเป็นในการใช้สินค้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (1997) ที่กล่าวว่า อาชีพที่
แตกต่างกันจะมี ความจำเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชธนนันท์ ดวงชื่น ( 2563) 
พบว่า อาชีพมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานัน นาคจีนวงษ์ (2561) 
พบว่า ผู้บริโภคน้ำดื่มประเภทตูน้้ำหยอดเหรียญ ท่ีอยู่กลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อแตกตา่งกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย (2562) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติ
บุญเติม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาภรณ์ เกตุแก้ว (2558) พบว่าอาชีพที่แตกต่าง ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำตู้เติมเงิน
อัตโนมัติ แตกต่างกัน  
 5. รายได้ผลการวิจัยพบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค  
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสนิค้าผา่นเครือ่งขายสินค้าอัตโนมัติเนื่องจากความสะดวกรวดเร็วเป็นสว่นใหญ่ รวมถึง
ราคาสินค้าท่ีขายเป็นราคาที่ไม่สูง การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ รายได้ของผู้บริโภคจึงไม่มีผลต่อการซื้อสินค้า
ผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย (2562) พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลด้านรายได้ต่อ
เดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเติมเงินอัตโนมัติบุญเติม 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าผา่นเครือ่งขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลิตภัณฺฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของ
ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเนื่องจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน สินค้าที่วางจำหน่ายมียี่ห้อ
เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง และมีคุณภาพแม่นยำต่อการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชธนนันท์ ดวงช่ืน (2563) พบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าจากเครือ่งขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บรโิภค ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคต่างก็ต้องการสนิค้าท่ีตรงกับ
ความต้องการและทัศนคติของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย (2562) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญกับด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ในด้านการมีรูปแบบให้บริการที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Morgan F.sowers (2019) พบว่า ในกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการซื้อจะขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอานัน นาคจีนวงษ์ (2561) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่พักอาศัยหรือทำงาน  
ในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ในระดับมากในด้านการมีคุณภาพ มีความสะอาด มีกรรมวิธีการผลิตน้ำดื่มที่มีความทันสมัย  และ 
มีมาตรฐาน  
 2. ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่า ด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค  
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโดยไม่คำนึงถึงราคาของสินค้าที่จำหน่ายในเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ผู้บริโภครับได้หากมีการ
แสดงราคาได้ชัดเจนและราคามีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกที่ได้รับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler (1997)  
ที่กล่าววว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาจะประกอบด้วย การกำหนดราคา ส่วนลด และระยะเวลาการชำระเงิน การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกำหนดราคามีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้รับจากผลติภัณฑ์กับราคาของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาที่ขาย จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น 
 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผลการวิจัยพบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่อง
ขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติมีการคำนึงถึงสถานที่ตั้งของ
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติต้องสังเกตเห็นได้ง่าย ตั้งในสถานท่ีที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชธนนันท์ ดวงช่ืน (2563) 
พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญ
กับความปลอดภัยของที่ตั้งเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติสูงกว่าปัจจัยอื่นๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์นิภา กิตติวุฒิดำรงชัย 
(2562) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก ในด้านการให้บริการ 24 ช่ัวโมง สามารถใช้
บริการตู้เติมเงินได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อและส่วนราชการต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอานัน นาคจีนวงษ์ ( 2561) พบว่า  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๙๐ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้บริโภคที่พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ใน
ระดับมากในด้านการหาซื้อได้ง่าย พบเห็นได้ง่าย มีสถานท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค ได้แก่ อายุและ
อาชีพ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย รวมไปถึงทำเลที่ตั้งของ
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงอายุและอาชีพท่ีแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษาและรายได้ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยดังกล่าวที่ไม่มีผลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะ ผู้บริโภค
สามารถซื้อสินค้าได้โดยที่ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 3. ผู้ที่ลงทุนในเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติควรให้ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑแ์ละดา้นช่องทาง
การจัดจำหน่าย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค อีกทั้งยังใ ช้ในการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะเป็นรายด้าน
ดังนี้ อ้างอิงจากข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม 
  3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรหาวิธีการเติมสินค้าเพียงให้มีพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ไม่เกิด
ปัญหาของหมดในระหว่างวัน รวมไปถึงความหลากหลายและความเหมาะสมของสินค้าท่ีวางจำหน่ายในเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติตาม
สถานที่ต่างๆ ปรับปรุงเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติให้มีลูกเล่นที่หลากหลาย มีความสะอาด พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ เพิ่มการขายยารักษา
โรค ขายร่มตามสถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ อาหารที่อุ่นจากเครื่องพร้อมทาน มีการเก็บข้อมูลประวัติการซื้อเพื่อสะสมแต้ม และแสดง
ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น วันหมดอายุ 
  3.2 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการควรเลือกสถานที่ตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในแหล่งชุมชนที่มี
ลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนหนาแน่น และบริเวณใกล้เคียงนั้นนั้นไม่มีร้านค้า หรือร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด 24 
ช่ัวโมง เช่น สวนสาธารณะ คอนโด รวมไปถึงการรักษาความสะอาดบริเวณสถานท่ีจัดจำหน่ายให้สะอาด 
 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค 
ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาได้ตามราคาตลาดเทียบเท่ากับร้านค้าทั่วไปได้ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของราคา  
เป็นหลัก 
 5. ตัวแปรที่น่าสนใจจากข้อเสนอแนะที่เก็บจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาไม่ได้รับสินค้า
โดยเครื่องขายสินค้าอัติโนมัติหลังจากโดนตัดเงินไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาข้อจำกัดของเทคโนโลยี ซึ่งอาจนำมาเป็นปัจจัย  
ในการศึกษาในอนาคตได้ 
 6. จากผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 3 อันดับแรก คือ น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำ
ผลไม้ และชากาแฟ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีเครื่องดื่มทั้ง 3 ประเภทนี้วางจำหน่ายในเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ 
 

 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติของ
ผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยอื่นที่อยู่นอกเหนืองานวิจัยเล่มนี้ เช่น ความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าที่ได้รับจากการซื้อสินค้าจา กเครื่อง
ขายสินค้าอัตโนมัติ ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำท่ีเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ ปัจจัยความเสี่ยงจากเทคโนโลยี เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างและประชากรในสถานที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยฉบับนี้ว่ามีความแตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร และผลที่ได้คลอบคลุมและมีประโยชน์มากขึ้น สามารถนำมาพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดขายให้กับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติต่อไป 
 3. ควรมีการเพิ่มการศึกษาในเชิงลึก เช่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเดิมที่เคยเก็บรวบรวมข้อมูลจ ากแบบสอบถาม  
อาจเปลี่ยนเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก จากลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเป็นประจำ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นท่ี
เพิ่มมากข้ึนในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติให้ประสบความสำเร็จ 
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 4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนา
คุณภาพของเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 
 5. ควรมีการแบ่งระดับราคาของสินค้าภายในเครื่องขายอัตโนมัติเพื่อทดสอบความแตกต่างในการซื้อสินค้าผ่านเครื่องขาย
สินค้าอัตโนมัติในเรื่องรายได้ที่แตกต่างกันอีกครั้ง 
 6. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ในปัจจุบันได้มีเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น ในการโฆษณา โปรโมทการใช้เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติและตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
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การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงาน 
ของธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม 

Applying Modern Marketing to Performance of the Government Savings Bank  
in Nakhon Phanom Province 
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บทคัดย่อ 
 การให้บริการในยุคสมัยใหม่ปรับเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคามาให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีและความพึงพอใจจากการบริการที่ได้รับ การบริการจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายองค์กรนำมาใช้ในการ
แข่งขัน การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการประยุกต์ใช้การตลาดสมยัใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของสาขาธนาคารออมสนิ
ในจังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม จำนวน 131 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่    การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูน และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า  
การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดี และด้านการสร้างคุณค่า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก  
กับผลการดำเนินงาน ดังนั้น พนักงานสาขาธนาคารธนาคารออมสิน ควรให้ความสำคัญกับการใช้กลยุ ทธ์ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 
 โดยการมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพ มอบประสบการณ์ใหม่ ๆ  ให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา และ
การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและองค์กร
สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 

คำสำคัญ:   การตลาดสมัยใหม่, ผลการดำเนินงาน, ธนาคารออมสิน 
 

Abstract 
 Modern service changes from pricing competition to adding value to customers, giving customers a better 
standpoint and perspective towards the service received. Services are an important implement that many 
organizations adopt into the competition. The purpose of this study aims to test applying modern marketing to 
the performance of the government savings bank in Nakhon Phanom province. A questionnaire was used for 
collecting data from 131 branch employees of the government savings bank. The tool in this research was the 
questionnaire. The data were analyzed by multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The 
results showed that total modern marketing application of experience and exchange had related and positively 
affected the overall performance. In this way therefore, branch employees of the government savings bank 
should emphasize move on the marketing strategies to increase professionalism and new experiences to know 
the value for money. The improvements will maximize consumer satisfaction and contribute to the sustainable 
growth of the organization. 
 

Keywords:   Modern marketing, Performance, Government savings bank 
 
บทนำ 
 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้การจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชน
ลดลง รวมทั้งหลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องหยุดชะงักลง แม้จะมีมาตรการมาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไป แต่มาตรการส่วนใหญ่เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด อย่างไรกด็ี  
 
  
 

1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ประจำสาขาบัญชี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal การดำเนินธุรกิจปรับเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคามา
ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการอาจต้องปรับมาใช้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ (4Es) เพื่อที่จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคช่ันเป็นช่องทางหลักเพื่อรับข่าวสารมาก
ขึ้น  โดยผ่านการให้บริการที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค (ธนันธร มหาพรประจักษ์ , 2563: เว็ปไซต์) ดังนั้น การตลาด
สมัยใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีบทบาทสำหรับธุรกิจแทบจะทุกธุรกิจในปัจจุบัน และอดีตที่ผ่านมาการบริการเป็นเสมือนหน้าตาของ
องค์กรที่สร้างความประทับใจแรกพบของลูกค้าที่ได้รับการบริการครั้งแรกเป็นอย่างดี ปัจจุบันธุรกิจเพิ่มคุณค่าโดยนำกลยุทธ์ด้าน
การตลาดใหม่ ๆ มายกระดับศักยภาพการบริการของธุรกิจ การให้บริการที่ครบวงจร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ และครอง
ใจลูกค้าในระยะยาว (พิสิทธ์ิ พิพัฒน์โภคากุล, 2560: เว็ปไซต์) การกำหนดขั้นตอน แนวทาง และกระบวนการทำงานในองค์กรจะเปน็
ส่วนช่วยให้การบริการมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีมาตรฐานกำหนดในตัวอยู่แล้วขึ้นอยู่
กับผู้บริหาร จะสามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร บุคลากร และสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ซึ่งจะ
เป็นส่วนช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ทำให้มีผลการดำเนินงานท่ีดีและสามารถประสบความสำเรจ็ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต (สมชาติ กิจยรรยง, 2556: 37) 
 ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) เป็นสถาบันการเงินในรูปแบบรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ออมกับผู้ต้องการใช้เงิน โดยให้บริการผ่านทางธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน เงิน
ฝาก เงินกู้ และอื่น ๆ ปัจจุบันการแข่งขันของสถาบันการเงินที่สูงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน 
มาตรฐานการบริการ พฤติกรรมการให้บริการที่แตกต่างกัน  ทำให้สถาบันการเงินจึงต้องประยุกต์ใช้การให้บริการในด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์และมุ่งเน้นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพ่ือเพิ่มศักยภาพให้องค์กร และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ธนาคารออมสินจึงต้องมีการบริหารการใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดสมัยใหม่โดยอาศัยผู้จัดการ และ
พนักงานทุกคนในสาขาเป็นกลไกในการบริการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ดำเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ธนาคารออมสิน, 2564: เว็ปไซต์) 
 การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) เป็นการให้ความสำคัญเกี ่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานทางการตลาด การ
ให้บริการที่เข้ากับยุคสมัยมองถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทำให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้ารวมทั้งพฤติกรรมอันควร
ปฏิบัติต่อลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการตลาดสมัยใหม่ สามารถวัดได้จากการให้บริการที่มองถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นสำคัญ เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันมีความคาดหวังมากกว่าเพียงแค่สินค้าและบริการที่ได้รับเท่านั้น แต่ยังคาดหวังไปถึง
ประสบการณ์ดี ๆ ที่จะได้รับเมื่อใช้บริการ หรือกระบวนการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น กระบวนการทางการตลาด
สมัยใหม่ที่จะมอบทั้งประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับแล้ว ยังรวมถึงความสะดวกสบายที่ได้จากตัวสินค้าและบริการอีกด้วย การ
ดำเนินงานทางการตลาดร่วมกับเทคโนโลยีที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในปัจจุบันจะส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นรับรู้ถึงตัวสินค้าและบริการได้
อย่างทั่วถึง  
 ผลการดำเนินงาน (Performance) เป็นผลลัพธ์ที่มาจากการดำเนินงานขององค์กรที่สำเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายและ
แผนงานท่ีได้มีการกำหนดไว้แล้ว ทั้งในด้านของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่บ่งบอกถึงแนวทางในบริหารการทำงานขององค์กร ผลลัพธ์ที่
ได้จะนำไปสู่การพัฒนาท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งวัดได้จากปริมาณและคุณภาพของผลการดำเนินงาน โดยการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ องค์กรที่ต้องการความสำเร็จจะต้องมีการวางแผน มีกระบวนการทำงาน มีการบริหารงานท่ีเป็นมาตรฐานให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่น ๆ ได้ การได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นองค์กรจะต้องมีการ
จัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต (มาตรฐานการบริการ, 2557: เว็ปไซต์)                            
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานของ
ธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่มีผลกระทบต่อผลการ
ดำเนินงานของสาขาธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานธนาคารออมสินใน
จังหวัดนครพนม ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย สามารถใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนาและวางแผนการดำเนินงานทางการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพของสาขาธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นข้อมูลและข้อสนเทศถึงการให้ความสำคัญในการบริการงานของ
องค์กร สามารถช่วยในรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าได้อย่างยั ่งยืนและมีแบบแผน ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้และเติบโตได้อย่างมั่นคงทุกยุคสมัย 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่และผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม 
 2. เพื ่อศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ที ่มีต่อผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินใน  
จังหวัดนครพนม 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่และผลการดำเนินงานของธนาคาร
ออมสินในจังหวัดนครพนม 
 
กรอบแนวคิด 
 การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing Applications) 
 การตลาดสมัยใหม่เป็นกระบวนการในการประยุกต์ใช้แนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องมาจากความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงโลกของดิจิทัลกลายเป็น New Normal ในชีวิตประจำวัน การให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการทางการตลาดสมัยใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคไดน้ั้น จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทุกองค์กรหันมาให้ความ
สนใจ โดยการมอบประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิม การสร้างความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันองค์กรประสบ
ความสำเร็จในยุคปัจจุบันได้ ประกอบด้วย (ธนันธร มหาพรประจักษ์, 2563: เว็ปไซต์) 
 1) สร้างประสบการณ์ที่ดี (Experience) หมายถึง กระบวนการในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับสินค้าและบริการ โดยยึดหลัก
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งการมอบประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิมให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคประทับใจในสินค้าและ
บริการ 
 2) สร้างความคุณค่า (Exchange) หมายถึง กระบวนการในการสร้างความคุ้มค่าต่อตัวสินค้าและบริการ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคให้รับรู้ถึงความคุ้มค่า สินค้ามีความเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปเป็นสำคัญ 
 3) สร้างช่องทาง (Everyplace) หมายถึง กระบวนการในการเข้าถึงของผู้บริโภค ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้หลายช่องทาง เช่น ช่องทางออฟไลน์ หรือช่องทางออนไลน์ มีความสะดวกสบายและเข้าถึงง่าย 
 4) สร้างความภักดี (Evangelism) หมายถึง กระบวนการในการสื่อสารการตลาดที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ได้มีประสบการณ์ร่วม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการ ส่งผลถึงการบอกต่อในท่ีสุด word of mouth  
 ผลการดำเนินงาน (Performance) 
 ผลการดำเนินงาน (Performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติงาน โดยมีการวัดหรือ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบไปด้วย  
(นิรมิต เทียมทัน, 2555: 273-285)  
 1) ด้านการเงิน (Financial Perspectives) หมายถึง ผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน โดยวิธีการ
ดำเนินงานและการบริหารขององค์กรมีส่วนช่วยในการปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น ได้แก่ การลดลงหรือเพิ่มขึ้น ของต้นทุน การเพิ่มขึ้น 
ของกำไร และการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน 
 2) ด้านลูกค้า (Customer Perspectives) หมายถึง ผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ในด้านการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านการรักษาลูกค้ารายเดิม การแสวงหาลูกค้าราย
ใหม่ และการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเนื่องจากลูกค้ามีอิทธิพลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จในการบริหารงาน
ขององค์กร 
 3) ด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process Perspectives) หมายถึง ผลลัพธ์ในการดำเนินงานที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการดำเนินงานภายในขององค์กร ที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อเสนอต่าง ๆ มาช่วยในการสร้างคุณค่าเพื่อดึงดู ดและรักษา
ลูกค้าไว้ โดยการพัฒนาทางด้านการดำเนินงานที่รวดเร็ว กระบวนการที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการบริหารงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspectives) หมายถึง ผลลัพธ์ในการดำเนินงาน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรในเรื่องของวิธีการ แนวคิดหรือรูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ การฝึกอบรม
พนักงาน การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน และการรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพ 
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 ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่และผลการดำเนินงาน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้และประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม จำนวน 131 คน (ธนาคารออมสิน, 2564: 
เว็บไซต์) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกประชากรทุกคนที่เป็นพนักงาน
ธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนมเพื ่อตอบแบบสอบถาม เคร ื ่องมือที ่ ใช ้ในการเก ็บรวบรวมข้อม ูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) การเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้ข้อมูลจากพนักงานธนาคารออมสินใจจังหวัดนครพนม โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่
ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2563 โดยรวมเวลาทั้งสิ้น 30 วัน ได้แบบสอบถามทั้งสิ้น 131 ชุด ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล
ได้ครบถ้วน เมื่อพิจารณาจากความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว จึงนำแบบสอบถามทั้ง 131 ชุด ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  คุณภาพของเคร่ืองมือวัด 
  ผู้วิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรง โดยผ่านการพิจารณาเนื้อหาข้อคำถามจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาค่าอำนาจจำแนก
เป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item total Correlation การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ ได้ค่าอำนาจจำแนก 
(r) อยู ่ระหว่าง 0.426 – 0.656 และผลการดำเนินงาน ได้ค่าอำนาจจำแนก ( r) อยู ่ระหว่าง 0.510 – 0.711 ซึ ่งสอดคล้องกับ 
Nunnally (1978) ได้นำเสนอว่าการทดสอบค่าอำนาจจำแนกเกินกว่า 0.4 หมายความว่า เครื่องมือมีคุณภาพสามารถนำไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability test) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach) ซึ่งการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.790 – 0.893 และ
ผลการดำเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.902 – 0.922 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally & Bernstein (1994) ได้นำเสนอ
ว่าเกณฑ์การพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ควรมากกว่า 0.70 หมายความว่า เครื่องมือมีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูน และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ สมการพยากรณ์ของการศึกษา มีดังนี้ 
 
 
 เมื่อ 
  𝛽  = ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
  PER    = ผลการดำเนินงานโดยรวม 
  EXP   = การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ ด้านสร้างประสบการณ์ที่ดี   
  EXC  = การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ ด้านสร้างคุณค่า 
          EVW  = การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ ด้านสร้างช่องทาง 
  EVG  = การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ ด้านสร้างความภักดี 
   ɛ   = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

 ซึ่งทำการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณตามสมการพยากรณ์แสดงผล  
ดังตารางที่ 1 และ 2 
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ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 

ตารางที ่1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณของการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่กับผลการดำเนินงานของสาขาธนาคาร  
 ออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยทำการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ มีค่าตั้งแต่ 
2.127 – 3.852 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10  แสดงว่าตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีปัญหา Multicollinearity (Black, 2006 : 
585) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามผลการ
ดำเนินงานอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.586 – 0.792 และมีความสัมพันธ์ไม่
ต่ำกว่า 0.300 และไม่เกิน 0.800 ซึ่งมีความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ตัวแปรเดียวกัน และการแจกแจงของตัวแปรมีลักษณะโค้งปกติ หลังจาก
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นแล้ว ไม่พบปัญหาใด ๆ คณะผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณได้ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 การทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบพหุคูณระหว่างการประยุกตใ์ช้การตลาดสมัยใหม่กับผลการดำเนินงานของสาขา 
 ธนาคารออมสินในจังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตาราง 2 พบว่า การประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ 1) ด้านการสร้างประสบการณ์  ที่ดี มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับผลการดำเนินงาน เนื่องจาก ความสามารถในนวัตกรรมด้านการให้บริการช่วยให้ธุรกิจบริการสามารถปรับตัวเมื ่อต้อง
เผชิญกับการแข่งขันที ่รุนแรง สามารถออกแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างให้กับลูกค้า ซึ ่งการบ ริการใหม่ ๆ หมายถึง  
การประยุกต์ใช้วิธีการให้บริการที่ทำให้กิจกรรมที่ดำเนินอยู่ต่างไปจากเดิม สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน สอดค ล้องกับ
งานวิจัยของ วรางคณา คำทา (2557 : บทคัดย่อ) พบว่า วิธีการหรือแนวคิดการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ และการจัดระบบเทคโนโลยี
การบริการให้มีประสิทธิภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้ ทำให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีความเป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจต่อไป และสอดคล้องกับ
งานวิจัย Ibrahim (2014 : abstract) พบว่า การเก็บข้อมูลและการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื ่อง ทำให้สามารถ
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ล่วงหน้า เพื่อส่งมอบการให้บริการที่แตกต่าง สร้างประสบการณ์พิเศษที่ตื่นตาตื่นใจ 
ส่งผลให้ได้เปรียบในการให้บริการและบรรลุผลสำเร็จในความพึงพอใจของการให้บริการ 2) ด้านการสร้างคุณค่า มีความสัมพันธ์และ
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ผลกระทบเชิงบวกกับผลการดำเนินงาน เนื่องจาก การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นวิธีการส่งมอบการให้บริการที่มีคุณค่า ลูกค้ารับรู้และประเมินผลจากสิ่งท่ีได้รับว่าเหนือความคาดหวังและมีความคุ้มค่า 
ซึ่งมีผลต่อผลการดำเนินงานของกิจการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ (2563 : บทคัดย่อ) พบว่า การสร้าง
คุณค่าในการให้บริการมีผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานงาน กิจการที่สามารถสร้างคุณค่าผ่านกิจกรรมที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้า มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมหรือส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขายของกิจการได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nader & Zulfiqar 
(2558 : abstract) พบว่า การทราบถึงความคาดหวังในคุณค่าของการบริการที่ลูกค้าต้องการ และยินดีที่จะจ่ายเพื่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าเอง เป็นข้อมูลสนับสนุนให้องค์กรสามารถพัฒนาการให้บริการตามความต้องการเหล่านั้นได้อย่างมีคุณค่าในสายตาลกูค้า  
มีผลต่อการดำเนินงานในการให้บริการ 
 โดยสรุปแล้ว การสร้างประสบการณ์ที่ดีและการสร้างคุณค่ามีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน  
ซึ่งการที่องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร ผ่านการรับรู้
คุณค่าจากการให้ความสำคัญแก่ลูกค้าก่อให้เกิดความประทับใจ ดังนั้น ผู้จัดการหรือพนักงานสาขาธนาคารออมสิน จึงควรให้
ความสำคัญเกี ่ยวกับข้อเสนอของลูกค้าที่ผ่านช่องทางสื ่อสังคมออนไลน์และออฟไลน์มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการให้บริการ ร่วมกับการสร้างคุณค่าในการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศให้เกิดชุมชนแห่งการ
แบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ ทันกับยุคสมัยและตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ สามารถคาดการณ์ความต้องการของ
ลูกค้าล่วงหน้า สร้างประสบการณ์พิเศษที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันของลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่า  
คู่แข่งขัน 
 
ข้อเสนอแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชน์ของการวิจัย 
 ข้อเสนอสำหรับการทำวิจัยในอนาคต 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ที่มีต่อผลการดำเนินงานในกลุ่มตัวอย่างอื่นที่
ไม่ใช่ธุรกิจการบริการ อย่างการศึกษาในครั้งนี้เป็นธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 
เพื่อดูว่าการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่สามารถใช้ได้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกธุรกิจ นอกจากนี้อาจเก็บรวบรวมจาก
กลุ่มตัวอย่างอื ่นที่ไม่ใช่ธุรกิจการบริการ ที่เกี ่ยวข้องกับบริการที่จับต้องไม่ได้ เป็นธุรกิจที่จับต้องได้อย่างธุรกิจการผลิต เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์หรือธุรกิจก่อสร้าง เพื่อดูว่าการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจบริการ 
หรือธุรกิจผลิต 
 ประโยชน์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทางด้านการเงินและธุรกิจขายสินค้าและ
บริการ ซึ่งสามารถนำข้อมูลการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดี และด้านการสร้างคุณค่าไปประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับการทำงาน โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการติดตามความต้องการของลูกค้าและมอบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปรับใช้กับการวางแผนหรือกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จึงก่อให้เกิดผลการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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by themselves of the Free Individual Travelers group (F.I.T) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที ่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.T) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่อง เที่ยวที่ช่ืน
ชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.T) ของผู้ที่เคยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองไม่ผ่านบริษัทนําเที่ยว จํานวน 400 คน 
โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามปลายปิด ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้อยู่ในช่วง 20,000-30,000 บาทต่อเดือน และเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศมาแล้วประมาณ 2-3 ประเทศ โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ช่องทางการจัดจําหน่าย(สถานที่) ราคา ผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 
 

คำสำคัญ:   ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจ ส่วนประสมทางการตลาด ท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
  

Abstract 
 The marketing mix factors affecting the decision to travel abroad by themselves of the Free Individual 
Travelers group (F.I.T) is quantitative analysis research. The purpose of this study was to study Marketing mix 
factors affecting the decision to travel abroad by themselves of the Free Individual Travelers group (F.I.T). This 
study was carried out on a sample of 4 0 0  tourists that used to travel aboard by themselves. The study use 
questionnaires. Tools used are questionnaires data analysis, using descriptive statistics for frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The research found that most of the sampling were female and age between 31-
40  years old. Bachelor degree is the most education level of them. Almost of them are employees in company 
and income rate between 20 ,000 -30 ,000  Baht per month, and have been traveled aboard for 2-3  countries. 
Marketing mix factors affecting the decision to travel abroad by themselves of the Free Individual Travelers group 
(F.I.T) can sorting rankings from descending order is the place (channels distribution), price, product and 
promotion. 
 

Keywords:   Decision making, Marketing Mix, Outbound Travel, Tourism, Self-travel 
 
บทนำ  
 ตามที่องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNTWO) ได้คาดว่าจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 - 
4.5 ซึ่งสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก (โศรยา หอมชื่น , 
2555) และผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่าจะยังมีการเติบโตระดับปานกลางแม้ว่าจะเกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก (ณรงค์กร 
มโนจันทร์เพ็ญ, 2562) และในปี 2561 สถานการณ์ท่องเที่ยวโลก มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากกว่า 1.4 พันล้านคน ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 2560 ร้อยละ 6 โดยการท่องเที่ยวในโซนตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นสูงที่สุด  
 
  
 

1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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นอกจากนี้จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็ยังส่งผลส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยว เช่น จีนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า  
ร้อยละ 30 จากการอ่อนค่าของเงินหยวน ทําให้จีนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยว ญี่ปุ่นและมาเก๊า มีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นหลัก ตุรกี เงินลีราที่อ่อนค่าในปี 2561 ทําให้รายได้จาก
การท่องเที่ยวของตุรกีขยายตัวกว่าร้อยละ 14 ทั้งจากนักท่องเที่ยวอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง (กระทรวงการท่องเ ที่ยว 
และกีฬา, 2561) และปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยว อาทิ ประเทศส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว 
 สําหรับการท่องเที่ยวของคนไทยปี 2562 ก็พบว่าคนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (ผู้จัดการออนไลน์ , 
2562) และยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีเนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี(พ.ศ.2551-2560) (กองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) จากปัจจัยแวดล้อมของตลาดต่างๆ อาทิ การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนําเที่ยวที่รุนแรง มากขึ้น มีการ
จัดการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทําให้ผู้ประกอบการหลายรายจําเป็นตอ้งใช้ กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นตัวกระตุ้นตลาด ทํา
ให้การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีราคาถูกลง และมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และด้วยตลาด
การท่องเที่ยวต่างประเทศต่างๆ ที่เปิดมากขึ้น ความหลากหลายของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การยกเลิกการขอวี
ซ่าเพิ่มเติมของประเทศไต้หวัน รวมถึงมณฑลไห่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งจากการเข้ามาทําตลาดการท่องเที่ยว
ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ และยังรวมไปถึงธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินต้นทุนต่ําและสายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบ ก็มีการขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึนเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับ
ค่าเงินของประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง ทําให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่ําลง ซึ่งจากปัจจัยข้างต้นเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยบวก
ต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ผู้จัดการออนไลน์, 2562) และพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีจํานวน
ประมาณ 10.55-10.75 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 5.4 - 74 จากปีก่อนหน้า ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศ 
คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 385,000-390,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 - 6.1 จากปี 2561 โดยจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวไทยปี 2562 ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมและมีอัตราของการเดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ํา
ที่สูงท่ีสุด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) 
 ถึงแม้แนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและท่องเที่ยวต่างประเทศจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีสัดส่วน 
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ที่เรียกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ ยวด้วย
ตัวเอง หรือ F.I.T หรือ Free Individual Travelers หรือ Free Independent Travelers หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพัก
ตามลําพังด้วยตนเอง ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือนักท่องเที่ยวท่ีมาเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา ลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระ หรือ FIT นั้นมีสัดส่วน
มากถึงร้อยละ 60 ส่วนนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มก็ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 40 (positioning, 2561) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ หรือคน
Generation Y (Gen Y) และรองลงมาคือกลุ่มคนวันทํางาน และกลุ่มผู้เกษียณที่มีศักยภาพ ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่สามารถกําหนดเองได้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัทท่องเที่ยวเละบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องเร่งปรับ
รูปแบบการทํางานให้สอดรับกับพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีกําลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว (ประชาชาติ, 2562) 
 และอีกสาเหตุที ่ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที ่ยวเติบโตมากขึ ้นและเติบโตต่อเนื ่องนั้น ก็เป็นผลที ่เกิดมาจากการที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วมากข้ึน รวมถึงสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมาก
ได้สะดวกมากยิ่งข้ึนด้วย จากเครื่องมือการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication Tools/Digital Badges)ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
(Internet) โปรแกรมประยุกต์ (Windows Application) เว็บไซต์ (Website) เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ต่างๆ เป็นต้น (Sayamol,2012) 
 โดยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อของเพื่อการอุปโภคบริโภค และนันทนาการและ
การท่องเที่ยว (นนฑพร ปิ่นวิเศษ,2561) เฉลี่ยแล้วประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ Gen Y ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์
นานที่สุดหากเทียบกับคนรุ่นอื่น โดยเนื้อหาที่ให้ความสนใจมักคือการแนะนําสินค้า และรวมไปถึงการแนะนําแหล่งท่องเที่ยวและ
ร้านอาหารต่างๆ (Marketeer Team,2562) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นการใช้เงินที่เกินตัว จนทําให้รายจ่ายของ GEN Y มากกว่า
รายได้ที่หาได้ในแต่ละเดือน (สุธาสินี บัวชาบาล, 2557) ผลที่ตามมาคือเป็นทั้งหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล (ภัทรภร กิจชัยนุกูล
,2556) นอกจากกลุ่ม Gen Y จะมีความนิยมออกเดินทางท่องเที่ยวแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยทํางานก็มีความต้องการเป็นผู้
ตามหารางวัลแก่ชีวิต (Reward Hunters) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้รางวัลกับตนเอง หลังจากทํางาน อาจจะมีการท่องเที่ยวแล้ว
หรูหรา (Luxury Products) หรือสันทนาการพักผ่อนคลาย (พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์, 2559) รวมทั้งตลาดนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุก็เป็น
ตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีศักยภาพในใช้จ่ายอย่างมาก (สุประภา สมนักพงษ์, 2560) 
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 ด้วยเหตุผลต่างข้างต้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชีวิตที่มีความยืดหยุ่น การชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ รวมถึงมี
ความเป็นปัจเจกบุคคลสูง รักความเป็นอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเอง นิยมการท่องเที่ยวตามผู้แนะนําหรือผู้มีอิพธิพล ออกเดินทาง
ไปเรียนรู้และพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ตาม
หารางวัลแก่ชีวิตหลังจากทํางาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่ นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ( F.I.T)” เพื่อทําให้ทราบถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) รวมไปถึงเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นําไปกําหนด กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่อง 
เที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) 
 
ประโยชน์ของผลการวิจัย 
 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนั 
กท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.T) 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) มีการหา
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลงความหมายของค่าเฉลี่ยจากความกว้างของอันตร
ภาคชั้น เท่ากับ 0.8 (มาฆมาส กาญจนากร, 2549) 
 
ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยว
ต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ผ่านบริษัทนําเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน โดยการใช้สูตรคํานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอนจึงไม่สามารถระบุจํานวนประชากรที่ชัดเจนแน่นอนได้ จึงกําหนดขนาดของ
กล ุ ่มต ัวอย ่าง จากตาราง Typical Sample Sizes for Studies of Human and Institutional Populations ของ Seymour 
Sudman (กุลฑลี รื่นรมย์, 2549) 
 
เคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ทั ้งคําถามปลายปิด (Close-Ended Question) และคําถามปลายเปิด 
(Open-Ended Question) ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงจาก (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2543) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนประเทศท่ีเคยเดินทาง โดยลักษณะข้อคําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด โดยข้อคําตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( rating Scale) ที่มี
ระดับคะแนนจํานวน 5 ระดับ โดยมีจํานวน 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์จํานวน 6 ข้อ ด้านราคาจํานวน 5 ข้อ ด้านการจัดจําหน่าย 
จํานวน 5 ข้อ และด้านการส่งเสริมการตลาดจํานวน 5 ข้อ (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2543) 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และสามารถนําข้อมูลที่ได้รับมาใช้เสนอเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาต่อไปการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยว
ต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ผ่านบริษัทนําเที่ยว จํานวน 400 คน โดยแบบสอบถามออนไลน์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การว ิ เคราะห์ข ้อม ูลการวิจ ัยเช ิงปร ิมาณด้วยโปรแกรมสําเร ็จร ูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  
เพื่อคํานวณหาค่าสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) และการวิเคราะห์ 
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ จากการรวบรวมแบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จํานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 เพศชาย จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 สถานภาพโสดมากที่สุด 309 คน คิดเป็นร้อย
ละ 77.3 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส และหย่าร้างตามลําดับ อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-40 ปี จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.0 รองลงมาด้วยช่วงอายุ 21-30 ปี 41-50 ปี และ50ปีขึ้นไป ตามลําดับ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 
235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาด้วยระดับปริญญาโท ต่ํากว่าปริญญาตรี และปริญญาเอกตามลําดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมาด้วยผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ อาชีพรับข้าราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ รายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ
ช่วง 30,00040,000 บาท มากกว่า 50,000 บาท 40,000-50,000 บาท และน้อยกว่า 20,000 บาทตามลําดับ จํานวนประเทศที่
ท่องเที่ยวด้วยตนเองมาแล้วส่วนใหญ่อยู่ที่ 2-3 ประเทศ จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ มากกว่า 5 ประเทศ 4-5 
ประเทศ และหนึ่งประเทศตามลําดับ  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว  
 ต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T)  พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทุกปัจจัยอยู่ที่ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 
0.911 มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือปัจจัยทางด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (สถานที่) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาคือด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ
การส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ตามลําดับ ซึ่งทุกปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากทุกปัจจัย 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ  
 ด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์อยู่ท่ี 4.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 0.867 มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุ คือปัจจัยด้านความสวยงามของ
สถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาคือ ด้านความหลากหลายของสถานท่ีท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนความหลากหลายของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ด้านความ
หลากหลายของอาหารการกิน ค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านความหลากหลายของอาหารการกิน ค่าเฉลี่ย 3.81 และด้านความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 3.74 ตามลําดับ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ  
 ด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยทางด้านราคาอยู่ที่ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.852 มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือปัจจัยด้านความเหมาะสมของ
ราคาตั๋วเครื่องบินเดินทางค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของราคาที่พักมีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
ด้านความเหมาะสมของราคาของกิจกรรมและการเดินทางในต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านความเหมาะสมของราคา
อาหาร คา่เฉลี่ย 3.88 และความเหมาะของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเฉลี่ย 3.61 ตามลําดับ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย(สถานที่)ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง 
 ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) มีค่าเฉลี่ยรวมทุกปัจจัยอยู่ท่ี 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.843 
มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว 
ในประเทศปลายทางท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมาคือด้านความสะดวกในการซื้อ/จอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ  
ด้านความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านระยะเวลาในการเดินทาง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และด้านเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ตามลําดับ มีผลต่อการตัดสินใจ  
ในระดับมาก 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว  
 ต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของ  
กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมทุกปัจจัยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ 0.988 มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านการจัดโปรแกรม
ส่งเสริมการขายของเว็บไซต ์เอเยนซี่ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือด้านการจัดโปรแกรมสง่เสรมิการขายของสายการบิน ค่าเฉลีย่ 
4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายของบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านการ
แนะนําจากเพื่อน/ครอบครัว/ผู้มีอิทธิพล ค่าเฉลี่ย 3.84 และด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ค่าเฉลี่ย 
3.73 ตามลําดับ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก 
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อภิปรายผล  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ช่ืน 
ชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) ตามส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้าน
ราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย(สถานที่Place) และด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย สถานที่) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีกล่าวถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว ดังนี ้
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ด้วยตนเองของกลุ่มนัก ท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) ในระดับมาก โดยพบว่า ปัจจัยเรื่องความสวยงาม
ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชนก แววแก้ว (2557) ที่ศึกษาการ
ท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น และพบว่าปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวของ ประเทศเกาหลี
หรือญี่ปุ่น ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ก็เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความเห็นว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเดินทางไป
ท่องเที่ยว แต่ไม่สอดคล้องกับงานศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยของหทัยรัตน์ 
ทับเคลียว (2557) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัย
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอ ง ในลําดับที่สาม แต่เนื่องจากการศึกษา
ของหทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) นั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เพียงประเทศเดียว แต่การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาใน
ภาพรวมของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 ปัจจัยด้านราคา (Price) เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย
ตนเองของกลุ่มนัก ท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยพบว่าปัจจัยเรื่องความ
เหมาะสมของราคาตั๋วเครื่องบินเดินทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด และรองลงมาคือปัจจัยด้านความเหมาะสมของ
ราคาที่พัก ที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญชนก แววแก้ว (2557) ที่พบว่าปัจจัยด้าน
ราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่าย ในการเดินทางอื่นๆที่ เหมาะสมส่งผลต่อการ
เดินทางไปท่องเที่ยวท่ีประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย(สถานที่) (Place) เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนัก ท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการวิจัยพบว่า
ปัจจัยความสะดวกในการซื้อ/จอง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ของหทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) ที่พบว่าปัจจัยด้านการคมนาคม และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ปัจจัยทางด้านความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปลายทางท่องเที่ยว และความสะดวก
ในการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลําดับที่สองและสามตามลําดับ แต่ทั้งสองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับมากท่ีสุด เช่นเดียวกับปัจจัยความสะดวกในการซื้อ/จอง 
 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดต่างๆ (Promotions) เป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองของกลุ่มนัก ท่องเที่ยวท่ีช่ืนชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) อยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการ
วิจัยจะพบว่าปัจจัยด้านการจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายของเว็บไซต์เอเยนซี่ต่างๆ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด และ
รองลงมาคือปัจจัยเรื่องการจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายของสายการบิน ที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธัญชนก แววแก้ว (2557) ที่พบว่าการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า การ
ประชาสัมพันธ์ของประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆ และการส่งเสริม การขาย ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่สําหรับการประชาสัมพันธ์องค์กรการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ใน
การศึกษาครั้งน้ี อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความสวยงามของสถานที่  แสดงว่านักท่องเที่ยว 
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (F.I.T) ให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
มากกว่าด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือวัฒนธรรม ดังนั ้นหากส่วนงานที่รับผิดชอบกับการท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยว  
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แห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวเละกีฬา รวมทั้งชุมชม เละผู้ประกอบการหากจะให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางไป
ท่องเที่ยวก็อาจจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ย วให้มีความสวยงาม 
 ด้านราคา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของราคาตั๋วเครื่องบินเดินทาง ดังนั้น จะให้เห็นว่าราคา
ของค่าเดินทางนั้นเป็นสิ่งท่ีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจ ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยินดีที่จะจ่ายสําหรับรูปแบบการใช้ชีวิต แต่ก็
ยังให้ความสําคัญกับความเหมาะสมของราคา หากผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องการกระตุ้นก ารตลาด การตั้งราคาตั๋ว หรือราคา
โปรแกรมท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจ 
 ด้านการจัดจําหน่าย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ ความสะดวกในการซื้อ/จอง เห็นได้ว่า พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจในความสะดวกและใช้งานง่ายของช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ การดําเนินการซื้อหรือจอง เละการ
ชําระเงิน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาทิ สายการบิน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว รวมทั้งบริษัทเอเยนซี่ต่างๆ ควรที่พัฒนาเว็บไซต์หรือ
ช่องทางในการเข้าถึงที่ไม่ยุ่งยากลดขั้นตอนต่างๆ โดยศึกษาความต้องการของผู้ใช้หรือนักท่องเที่ยวเพื่อท่ีจะได้พัฒนาได้อย่างถูกต้อง
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดจาก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือ การจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายของสายการบิน 
และเอเยนซี่ต่างๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรที่จะมีการจัดการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจําหน่ายตั๋วเครื่องบนิ
ราคาพิเศษ ตามโอกาสหรือวันสําคัญต่างๆ เช่น กิจกรรม 4.4 หรือ5.5 กิจกรรมBlack Friday และสิงหาพาแม่เที่ยว เพราะเนื่องจาก
การที่ทําการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องนั้นก็จะเป็นการสร้างการรับรู้ของตราสินค้าไปได้อีกช่องทางหนึ่ง แต่ทว่าการลดราคา
แบบมากต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจเช่นเดียวกัน 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า แนวโน้มการเติบโตของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีเพิ่มมาก
ขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนการรูปแบบการใช้ชีวิตของคนกลุ่ม Gen Y อาทิ ราคาของตั๋วเครื่องบิน/ยานพาหนะ ที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เหมาะสมสามารถจับต้องได้ ความสะดวกและเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้ง
ความกระบวนการในการซื้อ/จอง ต่างๆ ใช้งานได้ง่ายตอบสนองลักษณะการใช้ชีวิตเพิ่มมากข้ึน 
 สุดท้ายนี้ รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื ่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ( F.I.T)    ที่พร้อมจะ
เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ตลอดเวลาจึงก่อให้เกิดแนวโน้มการท่องเที่ยวโดยเฉพาะของคนกลุ่ม Gen Y          ที่เปลี่ยนไปอย่างไมส่ิ้นสุด 
(กรมสุขภาพจิต, 2562) กลุ่มคนทํางานที่เน้นการหาการท่องเที่ยวเป็นรางวัล คนกลุ่มนี้คือกลุ่มแรงงานในปัจจุบันและจะเป็นกลุ่ม
แรงงานที่มีกําลังในการใช้จ่าย จึงถือเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการ/ธุรกิจจะต้องให้ความสนใจ รวมทั้งสําหรับวิชาชีพ
ทางด้านการท่องเที่ยว อาจจะต้องมีการจัดการกับผลกระทบกับอาชีพการนําเที่ยวหรืออาชีพมัคคุเทศก์ อาจจะต้องมีการปรับตัวอย่าง
เร่งด่วนเละต่อเนื่อง โดยอย่าลืมกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มที่มีศกัยภาพและกําลงัจ่ายสูง เพราะทุกกลุ่มนิยมการท่องเที่ยวด้วยตนเองมาก
ขึ้น (bbcthai, 2019) รวมทั้งมียังมีการจําหน่ายแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินและที่พัก แบบทัวร์อิสระ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเลือกทํากิจกรรม
ตามความสนใจ นอกจากวิชาชีพมัคคุเทศก์ที่จะต้องเร่งปรับตัวแล้ว บริษัท/ผู้ประกอบการต่างๆ                 ก็จําเป็นต้องปรับตัว
อย่างเร่งด่วนเช่นกัน เพราะจากเหตุการณ์การประกาศล้มละลายของบริษัท สายการบินขนาดใหญ่สัญชาติอังกฤษ (Thomas Cook) 
ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกเละพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (Sarun Rojanasoton, 2562) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยว
ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากบริษัทนําเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้นๆ เช่น งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2019 ที่จัดงาน
โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) (องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2562) เป็นต้น 
 จากข้อเสนอแนะนี้ เป็นข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือผู้มีส่วนได้เสียในการท่องเที่ยวต่างประเทศ 
จะต้องทําอย่างไร หรือการนําผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อเท่าทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการและนำเสนอ
แนวทางการเพิ ่มจำนวนผู ้สมัครใช้บริการ GSB NOW ของธนาคารออมสิน โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  จำนวน 400 คน เก็บข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ GSB NOW ธนาคาร
ออมสิน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายความหมายของข้อมูล 
 จากการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 80.3 อายุโดยเฉลี่ย 31 – 40 ปี ร้อยละ 56.5 
สถานภาพโสด ร้อยละ 58.3 การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.3 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 94.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 59.3 พบว่ามีพฤติกรรมเข้าใช้บริการ GSB NOW ผ่านระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีความจำเป็น
ในการสมัครใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 80 ระบบมีการใช้งานง่ายสะดวกคิดเป็นร้อยละ 39.8 กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าท่ีสาขาธนาคาร
ออมสินร้อยละ 43.3 และปัจจัยส่วนประสม  ทางการตลาดที่ส่งผลการเลือกใช้ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้
งาน ด้านราคาไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ดังนั้นข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ออกแบบระบบและพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย มีฟังก์ชันการใช้งานท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อเพ่ิมจำนวนผู้สมัครใช้บริการและขยายฐานลูกค้าของธนาคารเพิ่มมากข้ึน 
 
คำสำคัญ:   บริการ GSB NOW, ธนาคารออมสิน, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
 

Abstract 
 This research aims to study the marketing mix factors that affect the decision to the application GSB 
NOW of the Government savings Banking, and guidelines to encourage more users.  Questionnaires were collected 
from a total 4 0 0  customers from employee of the Government savings bank. The descriptive statistics used in 
this research comprised of frequency and standard deviation. 
 The result of this study was as follow: the most contribution was female (80.3%), age between 31 – 40 
years old (56.5%) , celibate (58.3%) , Bachelor Degrees (55.3%) , State Enterprise Officer (94.0%) and average 
income between 2,0001 – 25,000 baht (59.3%). Most of them use the service through the IOS system (64.5%), 
Required to apply for the service (80% ) , The system is easy to use and convenient (39 . 8% ) , The factor of 
enrolment came from a banking’s staff (43.3%). The factors affecting the market to choose GSB NOW shows that 
the overall opinion is strongly opposed to. The suggestions for this study are, the system and develop it to have 
a modern design. A function that responds to the needs of our customers to increase the number of applicants 
and expanding the Bank's customer base. 
 
Keywords:   GSB NOW, Government savings bank, Marketing mix, Service Behavior 
 
 
  
 

1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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บทนำ  
 ปัจจุบันระบบสถาบันการเงินไทยกำลังเผชิญกับช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปัจจัยรอบด้านที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนั้นล้วนส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง รูปแบบธุรกิจ และ
การแข่งขันกันในระบบสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นำมาซึ่งโอกาสในการยกระดับการ
บริการทางการเงิน โดยเฉพาะช่องทางใหม่ๆ จากการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สถาบันการเงินสามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึ้น สถาบันการเงินในประเทศจึงเล็งเห็นว่าวิถีชีวิตและสถานการณใ์นปัจจุบันจะมีอุปกรณก์าร
สื่อสารสมาร์ตโฟน อินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตคนเรามากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการพื้นฐานดิจิทัลสามารถใช้
ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้สถาบันการเงินต้องเร่งปรับตัวโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและปรับกลยุทธ์ไปสู่บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพ่ิมสูงขึ้นจากสถาบันการเงินด้วยกันเอง   เพื่อตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
มากขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ธน าคารจึง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคือ GSB NOW เป็น Line Official Account ของ
ธนาคารออมสินโดยเปิดตัวตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยมีจำนวนผู้สมัครใช้งาน GSB NOW ธนาคารออมสินประมาณ 371,940 คน  
ซึ่งจากจำนวนผู้ใช้บริการข้างต้นสังเกตได้ว่า GSB NOW ยังไม่เป็นที่รู้จักทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เมื่อเทียบกับจำนวน
ผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของธนาคารพาณิชย์อื่น เช่น Krungthai Connext ซึ่งมีผู้ใช้งานถึง 44 ล้านคน โดย GSB NOW 
เป็นบริการรูปแบบใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านธุรกรรมทางการเงิน ให้บริการในเรื่องของการแจ้งเตือนเงินเข้า – เงินออก
จากบัญชี การแจ้งเตือนบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสดรวมไปถึงการตรวจสลากออมสินและบริการอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมมี
ผู้ช่วยส่วนตัว “น้องออม” ที่พร้อมดูแลลูกค้าได้ในทุกเรื่อง เนื่องจากเป็นบริการรูปแบบใหม่ จึงไม่ค่อยมีผู้สมัครหรือใช้บริการจำนวน
น้อย (https://www.bot.or.th) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ GSB NOW ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสมัครใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการใช้
บริการ GSB NOW และเพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ GSB NOW ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาบริการ
หรือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคาร จนสามารถตอบสนองตรงตามความต้องของลูกค้าและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. ศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสมัครใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน    
 2. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน  
 3. เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าของธนาคารออมสินท่ีใช้บริการ GSB NOW ซึ่งลูกค้าธนาคารออมสิน ได้แก่ พนักงาน 
ลูกจ้าง และรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการ GSB NOW  
ทั้งประเทศประมาณ 371,940 คน ดังนั้น จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก บุคคลภายนอกท่ีเข้ามารับบริการจากธนาคารออมสินสำนักงาน
ใหญ่ รวมถึงพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงอาศัยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตร  W.G. Cochran (1953)  ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการวิจัย ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูล ประชากรศาสตร์ ข้อมูล
พฤติกรรมการเลือกใช้ GSB NOW และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดต่อการใช้บริการ GSB NOW 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เบื้องต้นศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ตาราง งานวิจัย และวารสารจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แจกแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้นผู้วิจัยจะอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก Convenience 
Sampling โดยทำการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มที่มาของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ 2 ช่องทางคือ 1)  
มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด  2) มาจากการส่งข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน  
250 ชุด และการแจกแบบสอบถามจะเลือกวันเวลาที่แตกต่างกันออกไป 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจำนวน 400 ตัวอย่าง มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา
และวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการ
อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปที่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ส่วนท่ี 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ GSB NOW 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการเลือกใช้ 
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GSB NOW ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ GSB NOW ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายปัจจัยในการเลือกใช้ GSB NOW และวิเคราะห์กลยุทธ์ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 80.3 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 56.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 58.3 มีการศึกษา  อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 55.3 
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 94.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,0001 – 25,000 บาท ร้อยละ 59.3  
 ผลการศึกษาส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เข้าใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสินผ่านระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีความจำเป็นในการสมัครใช้บริการ GSB NOW 
ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 80 ระบบมีการใช้งานง่ายสะดวกคิดเป็นร้อยละ 39.8 กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่สาขาธนาคารออม
สินร้อยละ 43.3 ใช้งานฟังก์ชันบัญชีเงินฝาก สลากออมสินคิดเป็นร้อยละ 49.8 โดยต้องการทราบความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก/
สลากออมสิน/บัตรเครดิต/สินเช่ือบัตรกดเงินสด คิดเป็นร้อยละ 66 และกลุ่มตัวอย่างใช้บริการ GSB NOW ที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลา
ที่ใช้บริการบ่อยที่สุดได้คิดเป็นร้อยละ 15.5  
 ผลการศึกษาส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน  
 

ตารางที่ 1  ปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านต่างๆ Mean S.D. ระดับ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.19 0.69 เห็นด้วย 
2. ด้านราคา 4.48 0.71 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
3. ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจำหน่าย 4.41 0.70 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 4.27 0.81 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
5. ด้านความปลอดภัย 4.35 0.72 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
6. ด้านความพึงพอใจ 4.33 0.72 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 เมื่อพิจารณารายด้าน พบประเด็นเด่นท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับ ปัจจัยนั้น ๆ ในระดับเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
สรุปดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ประเด็นเด่นของปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน 
 

ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านต่างๆ ประเด็นย่อยที่ให้ความสำคัญ Mean 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 4.21 
2. ด้านราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4.55 
3. ด้านสถานท่ีหรือช่องทางการจัดจำหน่าย GSB NOW สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มี

ระบบอินเตอร์เน็ต 
4.41 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด มีสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก 4.30 
5. ด้านความปลอดภัย เป็นบริการแจ้งเตือนเท่านั้น ลดความเสี่ยงจาก

การถูกโจรกรรมข้อมูล 
4.37 

6. ด้านความพึงพอใจ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ GSB NOW   4.36 
หมายเหตุ ค่ าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้าน 
 

อภิปรายผล 
 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย จากผลการศึกษาครั้งนี้ ประเด็นที่นำมาอภิปราย คือ  ด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรม
การใช้บริการและการตัดสินใจ และด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดังนี้ 
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 1. ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท  
  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ 
Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของ บุคคล หรือลักษณะทาง
ประชากร ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได้ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น 
บุคคลที่อยู่ในลำดับช้ันทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนอง   ต่อเนื้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน 
 2. พฤติกรรมการใช้บริการและการตัดสินใจใช้บริการ 
  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
สมัคร สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 192 - 214) พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
และการกระทำของผู้บริโภคดว้ยเหตผุลหลายประการ กล่าวคือ 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคมีต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ  2. เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) 
 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสิน ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ด้านราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย 
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีระบบอินเตอร์เน็ต โดยนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาบริการ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ สอดคล้อง
กับแนวคิด (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์. 2548 : 50) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบของ
การวางแผนการตลาดในการทำการตลาดสินค้าหรือบริการใด ๆ มีความสำคัญอย่างมากต่อนักการตลาดที่จะจัดรูปแบบส่วนประสม
การตลาดบริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้บริการในปัจจุบันและในอนาคต เป็นกิจกรรมที่สนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการซื้อ ผู้ซื้อต้องพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
คุณภาพ และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการที่จะได้รับ ผู้ขายต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยจะต้องพยายามหาหลักประกันให้ผู้ซื้อ
สามารถทำการตัดสินใจได้เร็วขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่พบว่า จากจำนวน
ผู้ใช้บริการ GSB NOW ธนาคารออมสินประมาณ 371,940 คน ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก เมื ่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการ Mobile 
Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการ Line Official Account ของธนาคารอื่น จึงอยากเสนอแนะ
ประเด็นที่มีปัญหาในการศึกษาวิจัยนี้ คือ ธนาคารออมสินควรมีการพัฒนาออกแบบระบบให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวก
รวดเร็ว มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครใช้บริการ
และขยายฐานลูกค้าของธนาคารเพิ่มมากข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุ ที่ทำให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขา
สามโคก ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และหาแนวทางทางการตลาดในเพื่อให้สินเช่ือโครงการธนาคารประชนธนาคารออมสินสาขาสาม
โคก เป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 385 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบภาษณ์เชิงลึก  
โดยใช้แบบสอบภาษณ์เชิงลึก ซึ่งพบว่า สาเหตุของปัญหา คือ (1) ขาดการสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์  (2) ด้านการให้บริการ
และแนะนำ  (3) ด้านกระบวนการ การอนุมัติสินเชื่อมีระยะเวลาล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญญาที่เหมาะสมคือ  (1) ทำการส่งเสริม
การตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์โดยออกปฏิบัติการเชิงรุก ในเขตชุมชน ตลาดนัด โรงงาน บริษัท ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ให้มี
ความชัดเจน พร้อมท้ังเพิ่มช่องทางติดต่อออนไลน์ของสาขาสามโคก Line official  (2) ลดขั้นตอนการบริการ โดยการให้พนักงานท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ มารับบริการกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  
 

คำสำคัญ:   สินเช่ือ, โครงการธนาคารประชาชน, ธนาคารออมสินสาขาสามโคก 
 

Abstract 
 This study has the objectives To study the cause That makes credit to the People's Bank Government 
Savings Bank, Sam Khok Branch That does not meet the goal And find marketing methods in order to provide 
loans for the Government Savings Bank project, Sam Khok branch Be on target The sample group used in the 
study of 3 8 5  people using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
mean and standard deviation. And qualitative analysis Using an in-depth exam, found that the root cause of the 
problem was (1 )  lack of communication via social media channels (2 )  service and advice (3 )  process. Loan 
approval has a delayed period. The appropriate approach to solving intelligence is (1) to promote marketing such 
as public relations by proactively operating in the community area, factory market, company, installing publicity 
signs to be clear. Along with increasing the online contact channel of Sam Khok Branch Line official (2) reducing 
the service process By providing employees with knowledge and understanding Come to receive service with 
customers. To achieve understanding in the same direction 
 

Keywords:   Credit, decision making, people loan project, Government Savings Bank Sam Khok 
 
บทนำ 
 เศรษฐกิจจะมั่นคงถ้าประชาชนมีอาชีพ ธนาคารออมสิน (GSB) จึงให้บริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนท่ัวไป ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต และชำระหนี้สินอ่ืน ๆ ตามความ
จำเป็น โดยไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรง
ชีพ หรือชำระหนี้อื่น ๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็น
เงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่าง ๆ เศรษฐกิจจะมั่นคงถ้าประชาชนมีอาชีพ ธนาคารออมสิน ( GSB)  
 
  
1 นักศึกษระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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จึงให้บริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจน
เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต และชำระหนี้สินอื่น ๆ ตามความจำเป็น วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี โดยไม่
จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้วิจัยจึงได้ การศึกษาแนวทางการบริหารการตลาดของโครงการธนาคารประชาชน กรณีศึกษา ธนาคาร
ออมสินสาขาสามโคก 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหายอดสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร
ออมสินสาขาสามโคก 
 2. เพื่อวางแผนทางการตลาดที่ทำให้ยอดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อเพิ่มบรรลุเป้าหมายของธนาคารออมสิน
สาขาสามโคก 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 เชิงปริมาณ ศึกษาจากประชาการผู้ที่ใช้บริการสินเช่ือประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือโครงการ
ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก มีจำนวน 385 ราย และลูกค้าที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากร  
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มลูกค้ากับกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มีเงินกู้สินเชื่อ สินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก ซี่งไม่ทราบจำนวนประชากร ขนาดตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษานี้คือ จำนวน  
10 ราย ส่วนการสัมภาษณ์ ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการด้านสินเชื่อ และพนักงานที่ดูแลโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน ของธนาคาร
ออมสิน จำนวนรวมทั้งหมด 4 ราย 
 จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เนื่องจากไม่ทราบขนาดจำนวนประชากรที่แน่นอนจึงกำหนดประชากรตัวอย่าง
โดยใช้ สูตรของ W.G. Cochran (1953 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550: 77) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 
384.16 หรือประมาณ 385 ชุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื ่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี ้คือ ผู ้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม โดยพิจารณาจากกรอบ 
แนวความคิดและตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยลักษณะโครงสร้างประกอบไปด้วยคำถามชนิดปลายปิด 
(Closed End) และปลายเปิด (Opened End) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี จากหนังสือตำรา วรสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ของธนาคาร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม  โดยลักษณะ โครงสร้างประกอบไปด้วยคำถามชนิดปลายปิด (Closed 
End) และปลายเปิด (Opened End) โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม การใช้และการไม่ใช้บริการสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก  
 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสำคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P’s  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป มาดำเนินการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำเร็จรูป มาดำเนินการใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา 
  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของกลุ่ม โดยประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการ
อธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรม นอกจากนี้ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายข้อมูลระดับความสำคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ไม่ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักวิจัยนิยมใช้ ได้แก่ การจำแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัยและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร (สิริศักดิ์ อาจวิชัย, 2564) 
 โดยมีขั้นตอนของการวิเคราะห์การให้ความหมายและการตีความ ดังนี้ 
 1. อ่านทำความเข้าใจและจับประเด็นหลัก  โดยจะนำเนื้อหาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นำมาจับประเด็นคำตอบเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้โดยสะดวก 
 2. ให้รหัสข้อมูล กำหนดประเด็นหลัก จัดระเบียบเนื้อหาที่มีความหมายสอดคล้องกับประเด็นหลัก และกำหนดรหัส
สำหรับแต่ละความหมาย 
 3. แยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล หลังจากท่ีให้รหัสข้อมูล นำข้อมูลที่ให้รหัสแล้วจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นหลักและประเด็น
ย่อย ทำตารางเปรียบเทียบข้อมูล/ความหมาย จากแต่ละกลุ่ม 
 4. เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อหาแบบแผนและความหมาย มองหา Concepts ที่จะตอบคำถามงานวิจัย ข้อมูลต้องมีการเชื่อมโยง
กัน มีความสัมพันธ์ให้มีความหมาย  ซึ่งข้อมูลจะมีความกระชับมากขึ้น 
 5. หาข้อสรุปที่เป็นสาระหลัก บรรยายผลที่ได้อย่างละเอียด ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย  
 ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 เพศ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 และเพศหญิงจำนวน  
222 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70  
 อายุ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 76.90 รองลงมาคือช่วงอายุ 
41 – 50 ปี จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ช่วงอายุ 51 – 60 ปี 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ช่วงอายุ 20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
 สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 
รองลงมามีสถานภาพโสด จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 และน้อยที่สุด คือ หม้าย/หย่าร้าง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.90 
ระดับการศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่าง 385 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา จำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 
รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตำ่กว่า 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จำนวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.30 รองลงมา คือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 138 คิดเป็นร้อยละ 35.80 อาชีพค้าขาย จำนวน 47 
คิดเป็นร้อยละ 12.20 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 อาชีพอิสระ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 234 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.80 รองลงมาคือ รายได้อยู่ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รายได้อยู่
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60 รายได้อยู่ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท จำนวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.80 มากกว่า รายได้อยู่ระหว่าง 50,000 บาท จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
 ระดับตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 พฤติกรรมการใช้บริการใช้จำแนกตามการ ใช้บริการ/ไม่ใช้บริการ สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินสาขา
สามโคก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ส่วนใหญ่ใช้บริการกู้ จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 และไม่ใช้บริการกู้ จำนวน 185 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 
 พฤติกรรมการใช้บริการจำแนกตามการทราบข่าวสาร สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินสาขาสามโคก 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของธนาคาร จำนวน 133 คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา 
คือ ทราบจากการแนะนำของพนักงานธนาคาร จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ทราบจากเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ จำนวน 15 
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คิดเป็นร้อยละ 7.50 ทราบจากการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล จำนวน 2 คิดเป็นร้อยละ 1.00 ทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 พฤติกรรมการใช้บริการจำแนกตามวัตถุประสงค์ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินสาขาสามโคก กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ จำนวน 90 คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา คือ เพื่อนำมาเก็บไว้ใช้
จ่ายฉุกเฉิน จำนวน 85 คิดเป็นร้อยละ 42.50 เพื่อนำมาหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 14 คิดเป็นร้อยละ 7.00 เพื่อเสริมสภาพคล่องใน
การดำรงชีวิต จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 
 พฤติกรรมการใช้บริการจำแนกตามวงเงินการขอกู้ สินเชื ่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินสาขาสามโคก  
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่ต้องการวงเงินกู้ 30,001 – 50,000 บาท จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมา 
คือ วงเงิน 50,001 – 100,000 บาท จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 วงเงิน 150,001 – 200,000 บาท จำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 วงเงิน 10,001 – 30,000 บาท จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 วงเงิน วงเงิน 10,000 บาท จำนวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 
 พฤติกรรมการใช้บริการจำแนกตามอิทธิพลต่อการเลือกใช้ สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินสาขาสามโคก 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ คือ อิทธิพลจากครอบครัว จำนวน 137 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.50 รองลงมา คือ อิทธิพลจากเพื่อน จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 อิทธิพลจากพนักงานธนาคาร จำนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.50 อิทธิพลจากตนเอง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู ่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย ( x = 3.928, S.D. = 0.786)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็น
อันดับแรก คือ วงเงินการให้สินเชื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วย ( x = 4.075, S.D. = 0.758) 
อันดับที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ์สินเช่ือธนาคารประชาชนมีความหลายหลายตอบสนองความต้องการของท่าน ( x = 3.901, S.D. = 0.848) 
และอันดับสุดท้าย คือ รัฐบาลให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินเช่ือธนาคารประชาชนมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มีระดับความคิดเห็น เห็น
ด้วย ( x = 3.808, S.D. = 0.753) 
 ด้านราคาในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.045, S.D. = 0.744) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่งที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็นอันดับแรก คือ มีการลดอัตราค่าธรรมเนียม 
และค่าบริการสินเชื่อ ตามเงื่อนไข อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( x = 4203, S.D. = 0.842) อันดับที่ 2 คือ ความ
เหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียม เป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย ( x = 4.013, S.D. = 0.686) อันดับ 3 คือ ความ
เหมาะสมอัตราดอกเบี้ย อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย ( x = 3.919, S.D. = 0.704) 
 ด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.030, S.D. = 0.730) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็นอันดับแรก คือ  
มีช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูลที่สะดวก อยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.160, S.D. = 0.789) อันดับที่ 2 คือ มีช่องทาง
การบริการเคาน์เตอร์ชำระเงินครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นที่ยอมรับ อยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.010, S.D. = 0.705) 
อันดับ 3 คือ ทำเลที่ตั ้งธนาคารมีความสะดวกง่ายต่อการเดินทางมาใช้บริการ อยู่ในระดับความเห็น เห็นด้ วย ( x = 3.920,  
S.D. = 0.697) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.694, S.D. = 0.506) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็นอันดับแรก คือ การแจก
โบวชัวร์รายละเอียดโครงการ มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.180, S.D. = 0.774)  อันดับที่ 2 คือ มีโปรโมช่ัน
ไม่เก็บค่าธรรมเนียมหากทำประกันสินเชื่อ มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.090, S.D. = 0.769) อันดับ 3 คือ  
มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดบูท แนะนำลูกค้า เป็นที่ยอมรับ มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.040,  
S.D. = 0.636) อันดับ 4 คือ มีพนักงานชักชวนให้คำแนะนำ มีความสำคัญอยู่อยู ่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.030,  
S.D. = 0.649) 
 ด้านพนักงานบริการในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.083, S.D. = 0.631) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  
สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนิเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็นอันดับแรก คือ พนักงานสามารถ
ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีความสำคัญรวมอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.310, S.D. = 0.772) อันดับที่ 2 
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ รวมอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.050, S.D. = 0.617) คือ อันดับ 3 คือ 
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พนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจ อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 3.890,  
S.D. = 0.506) 
 ด้านกระบวนการบริการในภาพอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.110, S.D. = 0.712) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  
สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็นอันดับแรก คือ ขั้นตอนการ
พิจารณาสินเชื่อไม่ซับซ้อน มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( x = 4.210, S.D. = 0.824) อันดับที่ 2 คือ ความ
ถูกต้องและแม่นยำในการตรวจเอกสาร เป็นที่ยอมรับ มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.080, S.D. = 0.680) 
อันดับ 3 คือ ความรวดเร็วในการพิจารณาสินเช่ือ มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.040, S.D. = 0.634) 
 ด้านสภาพแวดล้อมบริการในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.195, S.D. = 0.684) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า สิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็นอันดับแรก คือ การจัด  
สิ ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ เป็นที ่ยอมรับ มีความสำคัญอยู ่ในระดับความเห็น เห็นด้วยอย่างยิ ่ง ( x = 4.250,  
S.D. = 0.715) อันดับที่ 2 คือ มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน มีความสำคัญอยู่ในระดับความเห็น เห็นด้วย ( x = 4.140, S.D. = 0.654) 
 แบบสัมภาษณ์พนักงานสินเชื่อสาขาสามโคก 
 คำถามที่ 1 ท่านคิดว่าสาเหตุใดท่ีลูกค้าไม่สมัคร สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค
ผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ ในปัจจุบัน 
 ผู้สัมภาษณ์คนที่ 1 - 4 ความคิดเห็นสาเหตุที่ลูกค้าไม่สมัครสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน พบว่าสาเหตุ คือ เอกสารใช้
จำนวนมาก ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ไม่อยากเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย การยื่นเอกสารแสดงรายได้ของลูกค้าท่ีต้องขอย้อนหลัง 6 เดือนขั้น
ต่ำ และผลการพิจารณาสินเช่ือท่ีต้องส่งไปให้ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาซึ่งใช้ระยะเวลานาน 
 คำถามที่ 2 ท่านคิดว่า สินเชื่อสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน มีจุดเด่นอย่างไร 
 ผู้สัมภาษณ์คนที่ 1 - 4 มีจุดเด่น พบว่าจุดเด่น คือ ดอกเบี้ยถูก ช่วยเหลือลูกค้าที่มีความจำเป็นใช้เงินและไม่อยากไปกู้หนี้
นอกระบบ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ยถูก สามารถกู้ไปปิดหนี้นอกระบบ และในระบบได้ 
 คำถามที่ 3 ท่านคิดว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีจุดอ่อนอย่างไร 
 ผู้สัมภาษณ์คนที่ 1 - 4 จุดอ่อน คือ การพิจารณาผลเครดิตบูโร การขอเอกสารรายได้ วงเงินกู้ต่ำ อัตราสูงกว่าคู่แข่งขัน 
 คำถามที่ 4 ท่านคิดว่าอะไรคือโอกาสของธนาคารเกี่ยวกับสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
 ผู้สัมภาษณ์คนที่ 1 - 4 โอกาสของธนาคาร คือ เปิดให้กู ้สำหรับอาชีพอิสระ เพื่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะฐานราก  
สามารถใช้ บสย ค้ำประกันได้. ระยะเวลากู้นาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีต้องการใช้วงเงินท่ีไม่มากเพื่อมาใช้จ่ายหมุนเวียน 
 คำถามที่ 5 ท่านมีแผนการตลาดอย่างไรในการเพิ่มยอดสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
 ผู้สัมภาษณ์คนที่ 1-4 แผนการตลาด คือ โปรโมชั่นลดดอกเบี้ยไม่มีค่าธรรมเนียม ประชาสัมพันธ์ตามบริษัทโรงงานต่าง ๆ 
เน้นกลุ่มลูกค้าอาชีพอิสระ ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน ออกประชาสัมพันธ์ กู้ง่าย ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน สำหรับอาชีพอิสระ 
 
อภิปรายผล  
 แนวทางเลือกที่เสนอ คือ แนวทางเลือกที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน
สาขาสามโคก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการของธนาคารออมสินสาขาสามโคก ส่วนใหญ่มีเป็นเพศหญิง อายุอยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี  มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา มีอาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ต่อเดือน สอบถามข้อมูลสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจากพนักงานสาขา มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้อุปโภคบริโภค และปิดชำระหนี้ สาเหตุที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ คือ เป็นธนาคารของรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือ สาเหตุที่ลูกค้าไม่
เลือกใช้บริการ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช่องทางการติดต่อ การแสดงเอกสารรายได้ หากพนักงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ และมีความเข้าใจมากขึ้น จะช่วยผู้ใช้บริการมีความสนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชน และทำให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ โปรโมช่ันพิเศษ เมื่อใช้บริการสินเช่ือที่โครงการธนาคาร
ประชาชน  ของธนาคารออมสินสาขาสามโคก ทำให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการของธนาคารออมสินเขตสาขาสาม
โคก อยู่แล้ว เมื่อพนักงานสาขาแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสินสาขาสามโคก และต้อง
มุ่งเน้นให้พนักงานสาขาออกประชาสัมพันธ์ทั้งภายนอกสาขาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดขบวนการเดินประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นต้น เนื่องจากบางครั้งธนาคารออมสินมีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออกสู่ตลาด 
แต่ผู้ใช้บริการไม่มีเวลาเข้ามาใช้บริการที่สาขาจึงไม่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นใหม่ ๆ ที่ธนาคารออมสินจัดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น จึงควรที่จะให้พนักงานสาขาออกประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการธนาคาร
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ประชาชน ให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีการติดตามผลงานการออกประชาสัมพันธ์ว่าได้รับผลดีหรือไม่ เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ มีปัญหาจากการออกประชาสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร โดยตอ้งให้พนักงานแต่ละสาขาทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งช่วงเวลาการออกประชาสัมพันธ์ให้พนักงานสาขาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เมื ่อพนักงานที่ออก
ประชาสัมพันธ์ภายนอกสาขาแล้วมีผู้ใช้บริการสนใจ พนักงานภายในสาขาต้องมีความกระตือรือร้น มีความรู้ ความเชี่ยว ชาญที่
สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์สินเช่ือท่ีมีหลักประกันได้ ทำงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการให้มากที่สุด รวมทั้ง
ผู้บริหารของสาขาต้องพูดให้กำลังใจพนักงานสาขาดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานในการออกประชาสัมพันธ์ด้วย จะช่วยให้
พนักงานสาขาออกประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ผลงานท่ีทางธนาคารตั้งไว้ 
 จากผลการศึกษา จะมีความสอดคล้องกับทฤษฎี ดังนี้ 
 ส่วนประสมการตลาด 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ ่งจากผลการศึกษา ลูกค้าที ่ใช้บริการและไม่ใช้บริการสินเชื ่อโครงการธนาคารประชาชน 
 ให้ความสำคัญกับรูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ต้องตัวเงื่อนไข 
นโยบาย ของตัวผลิตภัณฑ์ 
  ราคา (Price) จากผลการศึกษา ลูกค้าที่ใช้บริการและไม่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จะเลือกใบริการ
สินเช่ือท่ีมี ความจูงใจทางด้าน ดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม ละค่าบริการต่าง ๆ  
 การจัดจำหน่าย (Place) จากผลการศึกษา ลูกค้าท่ีใช้บริการและไม่ใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน จะเลือกใช้
บริการสินเชื่อ โดย จะมีสิ่งที่ลูกค้าคำนึงถึงความสะดวกสบายในด้านสถานที่ให้บริการ ช่องทางในการติดต่อสอบถามที่สะดวก 
รวดเร็ว รวมถึง ช่องทางต่างๆ ในการชำระเงินกู้ ซึงเป็นสิ่งท่ีสำคัญกับลูกค้าท่ีกู้สินเช่ือ เพราะยิ่งมีช่องทางที่รับชำระสินเช่ือมากเท่าใด 
ก็ยิ่งทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกมากขึ้นเท่านั้น 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการศึกษา ลูกค้าท่ีใช้บริการและไม่ใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 
สิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกใช้ จะต้องได้รับการประชาสัมพันธ์จากพนักงาน ได้รับการแนะนำในตัวผลิตภัณฑ์สินเช่ือ  
โดยจะต้องให้พนักงานให้ความรู้ แนะนำบริการ ซึ่ งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะการแนะนำของพนักงาน จะทำให้ลูกค้าเห็นว่า 
พนักงานให้ความสำคัญต่อลูกค้า 
 กระบวนการ (Process)  จากผลการศึกษา ลูกค้าที่ใช้บริการและไม่ใช้บริการสินเชื ่อโครงการธนาคารประชาชน การ
ตัดสินใจในการใช้บริการนั้น กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการยื่นสินเชื่อตลอดไปจนถึงการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้  
จักต้องมีความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ  
 สภาพแวดล้อมของการบริการ จากผลการศึกษา ลูกค้าที่ใช้บริการและไม่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน  
การตัดสินใจใช้บริการนั้น จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ เอกสารต่างๆ ต้องมีความชัดเจน 
 จากผลการศึกษา จะมีความสอดคล้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับการเลือกใช้
บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งแต่ละด้านลว้นมีผลต่อการเลือกใช้บริการทั้งสิน้ 
ซึ่ง ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ว่า ธนัชพร ชนะบุญ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพสมรสแล้ว ระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือสูงกว่า อาชีพข้าราชการ/ลูกจ้างรัฐ รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001  
 -  20,000 บาทและมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึ้นไป ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่แตกต่างกัน  
 เมื่อจำแนกตามเพศและอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนทางด้านปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดโดยรวม มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ส ินเชื ่อ โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ของประชาชนในอำเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน เมื ่อจำแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และจำนวนสมาชิก  
ในครอบครัว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
ธนาคารออมสินสาขาสามโคก เป็นส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
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 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้ใช้สินเชื่อ หรืออยู่ระหว่างการขอใช้สินเชื่อ เพื่อใช้ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ให้ความสำคัญแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษา วิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาในพื้นที่ของสาขาในเขตปทุมธานี 1 บางจังหวัด อาจจะ  
ไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ของสาขาในเขตปทุมธานี 1 หรือไม่ครอบคลุมธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ อันมีความแตกต่างจากการใช้สินเช่ือ เพื่อให้การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป มีมุมมองที่
แตกต่าง หรือมีคุณภาพต่อการตัดสินใจและนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ในภาคอื่น ๆ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เป็นต้น 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
เนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
เนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร (3) การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) การรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 400 คน  
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถิติด้วย T-test (Independent Sample t-test) ใช้วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวโดยสถิติทดสอบ F-test (One way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านรายได้ มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์เลยีนแบบเนื้อสัตวฯ์ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับนัย 0.05 3) การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) การรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพ มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ:  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การรับรู ้คุณค่าด้านสิ ่งแวดล้อม การรับรู ้คุณค่าด้านสุขภาพ การตัดสินใจซื้อ  
  ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืช 
 

Abstract 
 The Objectives of the research were to study the demographic factors, marketing mix factors, 
environmental value perception, and Health value perception affecting the consumers' buying decision-making 
of plant-based meat products in Bangkok by using quantitative research methods. The data were collected by 
using questionnaires. The sample consisted of 400 consumers who had known and experienced about plant base 
meat products. Data analysis inferential statistics for hypothesis by comparing the difference between the mean 
of the two sample groups t-Test Independent Sample. The variance or comparison of mean difference between 
3 Groups or more samples were tested for the hypothesis with F-test Independent Sample, finding correlationwith 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis Results of research found 
that 1) the demographic factors was income affecting the consumers' buying decision-making of plant-based meat 
products in Bangkok at statistically significant level of 0.05. The marketing mix factors were product, price, and 
promotion affecting the consumers' buying decision-making of plant-based meat products in Bangkok. Moreover, 
the environmental value perception and health value perception were also affected the consumers' buying 
decision-making of plant-based meat products in Bangkok at statistically significant level of 0.01  
 

Keywords: Marketing Mix Factors, Environmental Values Perceptions, Health Value Perceptions, Purchase  
  Decision, Plant Base Meat 
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บทนำ  
 ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกหันมารักสุขภาพมากข้ึนเนื่องจากการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความตึงเครียดหรือการแข่งขัน
ที่สูง ทางเลือกในการดูแลสุขภาพนอกจากการออกกำลังกายแล้วอีกทางหนึ่งก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  
หลังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของทุกคนบนโลกที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ กระแสของการใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารถูกให้
ความสำคัญมากขึ้น ผู้บริโภคหันมาตื่นตัวและเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
(Functional Food) มากกว่าจะมองแค่เรื่องของราคาตลอดจนลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงเพราะมองว่าอาจเป็นที่มาของการแพร่เชื้อ 
จึงเกิดไลฟ์สไตล์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารแบบองค์รวมคือการกินมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) 
และกลุ่มอาหารทางเลือกที่ทำมาจากพืชหรือผลิตภณัฑเ์ลียนแบบเนื้อสัตว์ท่ีใช้วัตถุดิบจากพืช (Plant-based food) เป็นหนึ่งในตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) อยู่ในเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพท่ีกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากกลุ่มผู้บริโภคด้วย 
 พฤติกรรมของคนไทยมีความตื่นตัวมากข้ึนและเริ่มหันมาใส่ใจกับอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่ผู้บริโภครับประทานเข้าไปนั้น
จะต้องมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ 
อาหารที่มีโปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ความนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชเพิ่มมากขึ้นในไทยจะ
เห็นได้ว่าคนไทยร้อยละ 25 หันมาบริโภคอาหารที่ทำจากพืชไม่ใช่แค่กลุ่มมังสวิรัติหรือรับประทานอาหารเจแต่ยังมีกลุ่มที่ลดการกิน
เนื้อสัตว์ด้วย ซึ่งผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปิดใจกล้าที่จะลองสิ่งแปลกใหม่มากขึ้น ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์ให้ตัวเองอีกทั้งตัว
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายน่าทดลองทาน ตลอดจนผู้บริโภคบางรายมีข้อกำจัดของการรับประทานอาหารทั้งในด้านของสุขภาพ
หรือในด้านของความเชื่อส่วนบุคคล ศาสนา และผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพมายิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เนื้อที่ทำมาจากพืชจึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากนี้ผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลเสียจากการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งการรับประทานโปรตีนจาก
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปอาจจะส่งเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากในเนื้อสัตว์กรดไขมันอิ่มตัวและคอเรสเตอรอลค่อนข้างสูง 
ส่งผลต่อการทำให้ผู้บริโภคเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคไขมันในหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ (H. Charles et al., 2018) และใน
การผลิตเนื้อสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการต้องมีการปศุสัตว์เป็นอุตสาหกรรม ในการผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมส่งผลต่อ 
สิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรและทรัพยากรหลายด้าน เช่น ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรดินและป่าไม้ ของเสียสิ่งปฏิกูล
ออกสู่ธรรมชาติจนเกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำสารธารณะมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้เสียงสัตว์ เพื่อนบ้าน และสังคมโดยรวม การ
เป็นแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ นำไปสู้ภาวะโลกร้อน (ธำรงศักดิ์ พล
บำรุง, 2552)  
 จากสภาวะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นทั้งในด้านการเลือก
รับประทานอาหารและการหันมาสนใจออกกำลังกาย เนื่องจากผู้บริโภคเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพและสิง่แวดล้อมเกี่ยวกับการ
รับประทานเนื้อสัตว์ และการปศุสัตว์ จึงหันมารับประทานอาหารในกลุ่มโปรตีนที่มาจากพืช ทำให้เกิดกลุ่มผู้บริโภค มังสวิรัติแบบ
ยืดหยุ่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจและเห็นถึงความสำคัญในประเด็น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และ
การรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืช เพื่อนำผลการวิจัยและขอ้มูลที่
ได้จากการศึกษานำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการปรับทัศนคติ กลยุทธ์ทางการตลาด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื ้อสัตว์ฯ ของผู ้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื ่อศึกษาการรับรู ้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื ่อศึกษาการรับรู ้คุณค่าด้านสุขภาพที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื ้อสัตว์ฯ ของผู ้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  เนื่องจากประชากรประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงสามารถคำนวณได้จาก
สูตรไม่ทราบขนาดของประชากรแต่ทราบสัดส่วนของประชากรของ W.G Cochran อ้างถึงใน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2545) โดย
กำหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ในการศึกษาในงานวิจัย คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่รู้จักหรือ
เคยรับประทานผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืช  
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2545) โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 แบ่งเขตจำนวน 50 เขต ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยแบ่งตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มของ
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเน้นให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน แบ่งเป็น
กลุ่มๆ  
 ขั้นตอนท่ี 2 คัดเลือกตัวแทน กลุ่มละ 1 เขต โดยใช้วิธีการจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกเขตในการเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 คำนวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่างแต่ละเขตเป็นไปตามสัดส่วนของประชากรใน  
เขตนั้น ๆ โดยคัดเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (quota sampling) แบ่งเป็น เขตราชเทวี 38 คน เขตปทุมวัน 25 คน เขตจตุจักร 82 คน 
เขตบางกะปิ 76 คน เขตจอมทอง 78 คน และเขตบางแค 101 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามลักษณะปลายปิด 
(Close – ended Questionnaire) 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ก่อนที่ผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามไปใช้ในงานวิจัย จะต้องนำแบบสอบถามมาทดสอบ 
2 ขั้นตอน คือ การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ดังต่อไปนี้ผลการวิเคราะห์
หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.973 ซึ่งหมายความว่าข้อคำถามนี้
สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์งานวิจัย และผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนำร่อง (Pilot Testing) จำนวน 30 ชุด ก่อนทำ
การเก็บข้อมูลจริง เพ่ือตรวจสอบว่าข้อคำถามสามารถสื่อความหมายตรงต่อความต้องการและเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นนำมาทดสอบ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้เท่ากับ 0.969 ซึ่งหมายถึงแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือมาก สามารถนำไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้  
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ผู้วิจัยจะทำการ
วิเคราะห์ และประมวลผลของข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
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  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยแสดงเป็นจำนวนและ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ t-Test Independent Sample วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยสถิติทดสอบ F-
test (One way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient ค่า r) และหาความสัมพันธ์แบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 การสรุปผลการศึกษาสามารถจำแนกออกเป็น ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 พิจารณาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 261 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.2 มีช่วงอายุ 20–30 ปี มากที่สุด จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และรายได้อยู่ในช่วง 
30,001-40,000 บาท จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 
 ตอนที่ 2 พิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ ฯ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.16, S.D. = 0.76) รองลงมาคือการรับรู้ด้านสุขภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.10, S.D. = 0.84) ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01, S.D. = 0.89) ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความคิดเห็นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.99, S.D. = 0.85) ด้านราคา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.97,  
S.D. = 0.84) และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90, S.D. = 0.82) ตามลำดับ 
 ตอนที่ 3 พิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ  
ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพบว่าด้านการต้องการ
ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่สุด เป็นอันดับแรกความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากที ่สุด ( x = 4.24, S.D. = 0.87) รองลงมาด้าน
คุณประโยชน์และลักษณะเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ ความคิดเห็นอยู่ในระดับม าก ( x = 4.11, S.D. = 0.82) ด้านการ
เปรียบเทียบราคาและคุณประโยชน์ก่อนตัดสนิใจซื้อ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.76) ด้านการศึกษาหาข้อมูล
จากสื่อ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04, S.D. = 0.85) ด้านจดจำคำแนะนำจากโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.87) ด้านการแนะนำให้เพื่อน ญาติ หรือคนสนิท ซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.95, S.D. = 0.88) และด้านการซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ อย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
( x = 3.77, S.D. = 1.03) ตามลำดับ 
 
ทดสอบสมติฐาน 
 สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที ่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื ้อสัตว์ ฯ  
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 1 
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 จากตารางที่ 1 สรุปผลสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ได้แก่ ด้านรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เลียนแบบเนื้อสัตว์ ฯ ในกรุงเทพมหานคร ส่วนด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เลียนแบบเนื้อสัตว์ ฯ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที ่ 2 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที ่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื ้อสัตว์ฯ  
ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานที่ 3 การรับรู ้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 
 สมมุติฐานที่ 4 การรับรู ้คุณค่าด้านสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยได้ทดสอบตัวแปรโดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation  
 Coefficient) ของตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สัน ทดสอบกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 21 คู่ พบว่า
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง 0.345 ถึง 0.751 แสดงว่าค่าความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์
ไม่เกิน 0.80 จึงนำไปทดสอบเพื่อหาสมการถดถอยสหสัมพันธ์ (Multiple Regression; MRA) ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยทางการตลาด การรับรู ้คุณค่า 
 ด้านสิ ่งแวดล้อมและการรับรู ้คุณค่าด้านสุขภาพต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ เลียนแบบเนื ้อสัตว์ฯ ของผู ้ตอบ
 แบบสอบถามในกรุงเทพมหานคร 
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๒๒๕ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ (Sig = 0.000) ด้านราคา (Sig = 0.004) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Sig = 0.000) ส่วนด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย 
นั้นไม่มีผลต่อการการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ และพบว่าการรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (Sig = 0.000) และการ
รับรู้คุณค่าด้านสุขภาพ (Sig = 0.000) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับทางสถิติที่ 0.05 
 

ตารางที่ 4   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล  
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที ่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ  
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  
 จากการศึกษาพบว่า ด้านรายได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 เพียงด้านเดียว แสดงถึงรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันเพราะรายได้เป็นตัวกำหนดกำลังซื้อ ซึ่งนำไปสู่การการตัดสินใจในการซื้อ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนิดา นิยมสุข (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารคลีนของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นตัวกำหนดและอำนาจการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของธัญลักษณ์ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๒๖ 

ธรรมจักษ์ และ ภัทรวรรณ แท่นทอง (2560) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจ ในอำเภอเมือง จังหวัดตรัง กล่าวไว้ว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับด้านราคาและเหตุผลที่มีส่วนสำคัญในการบริโภคอาหารเจ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคทุกกลุ่มมีเหตุผล
บริโภคอาหารเจเนื่องจากมีคุณค่าและมีให้เลือกหลากหลายส่งผลต่อสุขภาพ ส่วนปัจจัยทางปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ช่วงอายุต่าง ๆ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่
แตกต่างกัน มีความต้องการบริโภคซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ที่เหมือนกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาสนใจ และดูแล
สุขภาพมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา พันธ์ประมูล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารคลีนสำเร็จรูป ใน
เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อที่ไม่แตดต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา จิรวัฒนานนท์ (2560) ได้ศึกษาเรื่องข้อมูลในส่วนบุคคลและพฤตกรรมในด้านคุณภาพ ด้านรสชาติ 
ความสะอาด ความปลอดภัย และในส่วนของการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของพนักงานใน
บริษัทเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่าปัจจัยข้อมูลด้านข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารคลีนของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยปัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผล ิตภัณฑ์เล ีย นแบบเนื ้อสัตว ์ฯ ของผ ู ้บร ิโภค  
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 มีท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นถึงว่าผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ มีการแสดงข้อมูลทางโภชนาการอย่างชัดเจน มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่เช่ือถือได้ ตลอดจนมีลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติที่ดี ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจตลอดจนผู้บริโภคเล็งเห็นถึงคุณค่าที่
ได้รับจากการบริโภคสินค้าและเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fabienne Michel, Cheistina Hartmann และ 
Michael Siegrist (2021) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของผู้บริโภคการรับรู้และการยอมรับของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางเลือก
ที่ทำมาจากพืช พบว่าเนื้อสัตว์ทางเลือกควรมีความคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์ทั้งรสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส รวมไปถึงเตรียมสำหรับปรุง
อาหารได้สะดวกจำหน่ายในราคาที่สามารถแข่งขันได้ 
 ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ราคามีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน และราคาสูงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการ
ตัดสินใจซื้อตลอดจนราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี เสถะรักษ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอาหารออร์แกนิค พบว่า ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้ออาหารออร์แกนิค ทั้งที่มีราคาสูงกว่าอาหาร
ทั่วไปท้ังนี้เกิดจากผู้บริโภครับรูถ้ึงคุณค่าและประโยชน์ ประกอบกับผู้บริโภคให้ความสำคัญของป้ายราคามี่ชัดเจนไม่กำกวม และราคา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าราคา เป็นส่วนสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจจากลูกค้า และ
สามารถสร้างปฏิกิริยาจากลูกค้าได้ว่าสามารถยอมรับราคาที่กำหนดขึ้นมาหรือไม่ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการตลาดมีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบ
เนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ มีการประกาศประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับ
ประโยชน์ จัดบูธให้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ มีการโฆษณาทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิต สุขรัตน์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องของผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ พบว่า การส่งเสริมตลาดส่งผลต่อทัศนคติในการตัดสินใจบริโภคสินค้าอินทรีย์ โดยมีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าในเรื่องของคุณประโยชน์ แก่ผู้บริโภคให้มีความเข้าใจถูกต้อง 
 ส่วนปัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาดที ่ไม ่ม ีผลการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์เล ียนแบบเนื ้อสัตว ์ฯ ของผ ู ้บร ิโภค  
ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าช่องทางการจัดจำหน่ายไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร อาจเป็นเพราะเมื่อผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ผู้บริโภคก็จะไม่สนใจว่าจะจำหน่ายด้านช่องทางใดท้ังด้านออนไลน์และออฟไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันมีการบริการ
เดลิเวอรี่ที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนด้านโลจิตติกส์มีระบบท่ีพัฒนามากและมีหลากหลายบริษัทให้เลือกจึงทำให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่สอดคล้องกับ จรรยา วังนิยม, นรภัทร สถานสถิตย์ และสุพาพร ลอยวัฒนากุล (2563) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ (Clean Food) ของประชากร ในเขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ช่องทางการ
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จัดจำหน่ายโดยภาพรวมได้ระดับความสำคัญมาก เลือกซื้อ ได้สะดวกง่ายมีระดับความสำคัญมากเป็นอันดั บหนึ่ง รองลงมาคือมี
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและสถานท่ีขายใกล้บ้าน ตามลำดับ 
 สมมุติฐานที่ 3 การรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร  
 จากการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสนใจบริโภค
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา นิสัยสุข (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าการตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค และเมื่อผู้บริโภคมีความเช่ือถือในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจ ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิริพัฒนัญ ชินเศรษพงศ์ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค กล่าวว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริ โภคจะมีการประเมินความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของสินค้าตามความคิดเห็นและทัศนคติของผู้อื่น การรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้บริโภค มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในมุมมองของผู้บริโภคการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นคนมี
เสน่ห์และเป็นคนท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง อัตลักษณ์ให้แก่ตนเองและต้องการให้คนในสังคมรับรู้เกี่ยวกับรสนิยมส่วนบุคคลและความเป็นตัวตน เนื่องจาก
ความต้องการเป็นท่ียอมรับจากสังคม  
 สมมุติฐานที่ 4 การรับรู ้คุณค่าด้านสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาพบว่าการรับรู ้คุณค่าด้านสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ของ ผู้บริโภค  
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยเลือกอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย วัตถุดิบที่มีโภชนาการด้านสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ยุ ่น หนาน ซุน (2559) ได้ศึกษาเรื ่อง การรับรู ้คุณค่าที ่ส ่งผลต่อความตั ้งใจซื้อผักและผลไม้ออร์แกนิคของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าผู้บริโภคยุคใหม่ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมในการบริโภคอาหารโดยรวมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปโดยหันมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อทำให้สุขภาพดีในระยะยาว Christopher et al., (2019) ได้ศึกษาเรื่อง 
การสำรวจการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์จากพืชและเนื้อสัตว์สังเคราะห์ (Clean meat) ในสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน 
พบว่าการวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับของผู้บริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์สังเคราะห์ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคบางรายมีความ
กระตือรือร้นเกี่ยวกับโอกาสในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 1) จากการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ได้แก่ รายได้ ดังนั้น
สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากข้ึน
และนำข้อมูลไปแบ่งส่วนการตลาดในเรื่องของราคาในการขาย 
 2) จากการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ดังนั้นควรเพิ่มสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่ได้จากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (Mass Media)  
 3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  
  • ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซื้อได้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาเนื้อสัมผัสให้มีความคล้ายคลึงเนื้อสัตว์ให้มากที่สุด 
  • ด้านราคา ผู้ประกอบการควรมีราคาให้เลือกหลายระดับราคาให้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพ เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
  • ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรสร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯอีกทั้งควรมีการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลดราคา สะสมแต้ม หรือแลกซื้อเพื่อดึงดูดความ
สนใจให้กบผู้บริโภค 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๒๘ 

  • ด้านช่องทางและสถานที่การจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายให้
หลากหลาย โดยเฉพาะการส่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง social media เช่น Facebook, IG, Twitter เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการ 
เดลิเวอรี่ และนำเสนอให้โรงพยาบาลทางฝา่ยโภชนาการ แพทย์เป็นผู้แนะนำด้านคุณค่าทางโภชนาการเพื่อเป็นแนวทางและทางเลอืก
ในการรับประทาน ตลอดจนอาจมีการตั้งร้านหรือบูธขายผลิตภัณฑ์ในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า 
 4) ด้านการรับรู้คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคหันมาสนใจและใส่ใจ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรแสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีส่วนช่วยโลกมากน้อยขนาดไหน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติได้เพื่อให้ผู้บริโภคตะหนักและเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน 
 5) ด้านการรับรู้คุณค่าด้านสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงปัจจุบันมีผู้ที่รักสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้ง
เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันและการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการนำเสนอ
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ ว่าดีต่อสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 
 1) เพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสำภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนมนากลุ่ม (Focus 
Group) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงเหตุผลและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ และทราบถึงข้อมูลที่จำเพาะ
เจาะจงมากยิ่งขึ้น 
 2) ควรทำการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม ที่มีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลได้อย่างครบถ้วน 
 3) ควรขยายขอบเขตการศึกษางานวิจัยให้กว้างขึ้น ไปยังกลุ่มตัวอย่างและประชากรผู้บริโภคทั่วประเทศ เนื่องจากผู้บริโภค
ที่อยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันอาจจะมีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ศึกษ า
เพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ฯ 
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การศึกษาแนวทางทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ 
ผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน เขตปทุมธานี 1 

Marketing Approach Study to Increase the Balance of Low Interest Loan (Soft Loan) 
For Self-Employed People and People with Regular Income Case study of  

the Government Savings Bank Pathum Thani District 1 
 

ศิรินทร์รัตน์ ศรีสมบัติ (Sirinrat Srisombat)1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุ ที่ทำให้ยอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนด และหาแนวทางทางการตลาดในการเพิ่ม
ยอดผู้ใช้บริการสินเชื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ลูกค้าของธนาคารสาขาในสังกัด จำนวน 5 สาขา 
ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด จำนวน 363 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
จำนวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภา พ ซึ่งจาก
การศึกษา พบว่า 
 1. สาเหตุของปัญหา คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ 
ผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ ที่ยังไม่เพียงพอ และขั้นตอนการให้บริการที่ล่าช้า 
 2. แนวทางการแก้ไขปัญญาที่เหมาะสมคือ ทำการส่งเสริมการตลาดโดยให้พนักงานประชาสัมพันธ์ แนะนำและชักชวน 
นอกจากนี้ยังทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ และเอกสารเพื่อให้เห็นข้อดีของสินเชื่อประเภท นี้ โดยใช้สื่อออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีความรวดเร็ว โดยให้พนักงานสัญญาจ้างเข้ามาดูแลลูกค้าสำหรับ
สินเช่ือโครงการนี้โดยเฉพาะ เพื่อแนะนำ รวมถึงตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถแก้ไขปัญหารวมถึงตอบคำถามให้
ลูกค้าทราบในเบื้องต้น 
 

คำสำคัญ:   สินเช่ือ อาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ  Soft Loan สื่อออนไลน์ ธนาคาร 
 

Abstract 
 This study aims to to study the cause of the problem that makes the balance of low interest loans (Soft 
Loan) that do not meet the specified goals and find a marketing approach to increase the number of credit users 
to achieve the goals From the study, it was found that Public relations about soft loans are not enough. and 
delayed service procedures Appropriate approaches to correcting intelligence are Do marketing promotion by 
public relations staff. and use online media including improving the service process to be faster 
 

Keywords:   Loans, Self-Employed, Regular Income, Soft loan, Online Media, Bank 
 

บทนำ 
 จากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การแพร่เชื้อยังคงดำเนินอยู่
แม้จะมีการควบคุมและป้องกัน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบ
หยุดนิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเพื่อให้การดำเนินชีวิตและกิจกรรม ต่าง ๆ ให้เป็นปกติ ซึ่งทางภาครัฐก็ได้เล็งเห็นปัญหา  
จึงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกวงเงิน Soft Loan ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล เพื่อส่งผ่านต่อไปให้ผู้ที่มีอาชีพ
อิสระและผู้ที่มีรายได้ประจำสามารถกู้ยืมเงินได้ด้วย อัตราดอกเบี้ยต่ำ และเข้าถึงได้โดยง่าย โดยนำวงเงินน้ีปล่อยผ่านสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสิน ต่างก็ได้รับนโยบายนี้จากรัฐบาล ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ต้องตอบรับน
โบบาย เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากเชื้อโควิท 19  
 
 
 

  
1 บัณฑิตวิทยาลัย กลุ่มวิชาการตลาด คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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 ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารออมสินในสังกัด จำนวน 10 สาขา ก็เป็นหน่วยงานที่
ได้รับเป้าหมาย โดยเป้าหมายที่ได้รับอยู ่ที ่  จำนวนราย 31,212 ราย จำนวนเงิน 383.36 ล้านบาท ซึ่งทางเขตปทุมธานี 1  
แบ่งเป้าหมายให้กับสาขาในสังกัดทั้ง 10 สาขา  จากข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2563 ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม เป้าหมายรวม
ของเขตปทุมธานี 1 ทำได้อยู่ที่ จำนวนราย 32,646 ราย จำนวนเงิน 368 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้รับ จึงมีความจำเป็น
เพื่อศึกษาแนวทางทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้
ประจำ กรณีศึกษา ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัญหา หาสาเหตุ ที่ทำให้ยอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และ 
ผู้มีรายได้ประจำ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ของธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 
   2. เพื่อศึกษาหาแนวทางทางการตลาดในการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการสินเช่ือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ ของธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 ในการนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 เชิงปริมาณ ศึกษาจากประชากรผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพ
อิสระและผู้มีรายได้ประจำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ลูกค้าของธนาคารสาขาในสังกัดเขตปทุมธานี 1 ที่ผลการดำเนินงานต่ำที่สุด จำนวน 
5 สาขา โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 363 ชุด โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการ
สุ่มตัวอย่างเลือกสาขาที่มียอดสินเชื่อต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 สาขา ขั้นที่ 2 แบบโควต้า คือกลุ่มตัวอย่างที่กู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 
(Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ จำนวนสาขาละเท่าๆ กัน ขั้นที่ 3 สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้กู้สินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ ท่ีมาใช้บริการ 5 สาขาดังกล่าว 
 เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการและไม่ใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพ
อิสระและผู้มีรายได้ประจำ จำนวนอย่างละ 10 ราย สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานสินเช่ือ จำนวน 5 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ในสาขา 5 สาขา
ที่มีผลการดำเนินงานต่ำสุด และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้และไม่ใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี
อาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงสัมภาษณ์พนักงาน 
 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิด้วยแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ คำถามกลั่นกรอง เป็นการแยกผู้
กู้และผู้ที่ไม่กู้ แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ และแบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นมาตรวัดแบบ 
Likert Scale ส่วนแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้และ
ไม่ใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ และแบบสัมภาษณ์
พนักงานสินเช่ือ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ในเชิงพรรณาวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ส่วนท่ีนำมาวิเคราะห์คือ  
  1) ปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ โดยการใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
  2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการสินเชื ่อ โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูล โดยการจำแนกหรือ
การจัดกลุ่มข้อมูล  
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 ข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้
มีรายได้ประจำ  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๓๒ 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและร้อยละ 
 

ข้อมูลลูกค้า/พฤติกรรมการใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศหญิง 231 63.64 
ช่วงอายุ 41-50 ปี 147 40.50 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 201 55.37 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา 97 26.72 
อาชีพค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย 229 63.09 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท 109 30.03 
การทราบข้อมูลสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำจากเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ 156 42.98 
วัตถุประสงค์การกู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้  108 29.75 
วงขอกู้เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท  295 81.87 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคือตนเอง  177 48.76 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ
และผู้มีรายได้ประจำ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 363 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 มีอายุ  
41-50 ปี จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 55.37 มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา จำนวน 97 คน มีอาชีพค้าขาย/หาบเร่/แผงลอย จำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09 มีรายได้อยู่ที่  
25,001- 30,000 บาท จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 30.03 มีการทราบข้อมูลสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากเพื่อน/ครอบครัว/ญาติ 
จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 วัตถุประสงค์การกู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 วงขอกู้เป็น
จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 295 คิดเป็นร้อยละ 81.87 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคือต นเอง จำนวน 177 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.76 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ  
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ x  S.D แปลผล อันดับ 
บริการตอบสนองความต้องการของท่านได้ 4.540 0.669 เห็นด้วยอย่ายิ่ง 1 
เงือนไข/นโยบายมีความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าที่สนใจ 4.256 0.696 เห็นด้วยอย่ายิ่ง 2 
วงเงินกู้มีความเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการ 2.736 1.341 ไม่แน่ใจ 3 
รวม 3.844 0.902 เห็นด้วย  
ปัจจัยด้านราคา x  S.D แปลผล อันดับ 
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ 4.322 0.559 เห็นด้วยอย่ายิ่ง 1 
เงินงวดต่อเดือนมีความเหมาะสมไม่สูงจนเกินไป 4.240 0.618 เห็นด้วยอย่ายิ่ง 2 
มีการลดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการสินเช่ือ  
ตามเงื่อนไข 

4.209 0.581 
เห็นด้วย 3 

รวม 4.257 0.586 เห็นด้วยอย่าย่ิง  
ปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ x  S.D แปลผล อันดับ 
ช่องทางในการชำระเงินกู้มีหลากหลายช่องทาง เช่น 
เคาน์เตอร์ธนาคาร,แอพพรเิคชั่นของธนาคาร, หักผ่าน
บัญชีอัตโนมัต ิ

3.752 0.716 
 
เห็นด้วย 

 
1 

สถานท่ีที่ใช้ในการติดต่อสินเชื่อมีจำนวนเพียงพอ 3.463 0.669 เห็นด้วย 2 
ช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลมีความสะดวก 3.333 0.645 ไม่แน่ใจ 3 
รวม 3.516 0.677 เห็นด้วย  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๓๓ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด x  S.D แปลผล อันดับ 
มีการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินเช่ือในเว็ปไซต์ธนาคาร 

3.485 0.649 
เห็นด้วย  

1 
ข้อมูลในเอกสารประชาสัมพันธ์มีรายละเอียดที่ชัดเจน 

3.328 0.599 
 
ไม่แน่ใจ 

2 

พนักงานมีการชักชวนแนะนำลูกค้า 3.256 0.667 ไม่แน่ใจ 3 
มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ออกบูธ 3.198 0.540 ไม่แน่ใจ 4 
รวม 3.317 0.614 ไม่แน่ใจ  
ปัจจัยด้านพนักงานบริการ x  S.D แปลผล อันดับ 
พนักงานสามารถตอบข้อซักถามให้กับลูกค้าได้อย่าง
ชัดเจน 

3.512 0.645 
เห็นด้วย  

1 
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี 3.273 0.585 ไม่แน่ใจ 2 
พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ 3.041 0.791 ไม่แน่ใจ 3 
รวม 3.275 0.674 ไม่แน่ใจ  
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ x  S.D แปลผล อันดับ 
การให้บริการถูกต้องและแม่นยำ 2.813 0.768 ไม่แน่ใจ 1 
ขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือไม่ซับซ้อน 2.361 0.937 ไม่เห็นด้วย 2 
การอนุมัติสินเช่ือมีความรวดเร็ว 2.215 0.979 ไม่เห็นด้วย 3 
รวม 2.463 0.895 ไม่เห็นด้วย  
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบริการ x  S.D แปลผล อันดับ 
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ 3.551 0.705 เห็นด้วย 1 
มีป้ายสัญลักษณ์ประกาศสินเช่ือน้ีอย่างโดดเด่น 3.479 0.670 เห็นด้วย 2 
มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน 3.477 0.614 เห็นด้วย 3 
รวม 3.502 0.663 เห็นด้วย  

 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.844, S.D = 0.902) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่ออันดับแรกคือ 
บริการตอบสนองความต้องการของท่านได้ มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ ( x = 4.540, S.D = 0.669) 
 ด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 4.257, S.D = 0.586) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่ออันดับ
แรกคือ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  
( x = 4.322, S.D = 0.559)  
 ด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  ( x = 3.516, S.D = 0.677) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสิ ่งที ่มีผลต่อการเลือกใช้  
บริการสินเชื่ออันดับแรกคือ ช่องทางในการชำระเงินกู้มีหลากหลายช่องทาง  เช่น เคาน์เตอร์ ธนาคาร, แอพพริเคชั่นของธนาคาร,  
หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.752,  
S.D = 0.716)  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ย  และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.317, S.D = 0.614) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
อันดบัแรก คือ มีการแสดงข้อมูลรายละเอียดสินเช่ือในเว็ปไซต์ธนาคาร มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.485, S.D = 0.649)  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๓๔ 

 ด้านพนักงานบริการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉ ลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.275, S.D = 0.674) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ
อันดับแรก คือ พนักงานสามารถตอบข้อซักถามให้กับลูกค้าได้อย่างชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.512, S.D = 0.645)  
 ด้านกระบวนการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 2.463, S.D = 0.895) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ  
อันดับแรก คือ การให้บริการถูกต้องและแม่นยำ มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับไม่แน่ใจด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ ( x = 2.813, S.D = 0.768)   
 ด้านสภาพแวดล้อมบริการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.502, S.D = 0.663)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสิ่งที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สินเชื่ออันดับแรก คือ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยและ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ( x = 3.551, S.D = 0.705)  
 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้และไม่ใช้บริการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ จำนวนละเท่าๆ กัน 
 

ตารางที่ 3  แสดงพฤติกรรมการใช้บริการด้านการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการสินเช่ือ 
 

การทราบข้อมูล ความถี่ รวม 
ใช้บริการ ไม่ใช้บริการ 

จากสื่อสังคมออนไลน์/เว็ปไซค์ 7 3 10 
จากพนักงาน 1 0 1 
จากครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 2 7 9 

 
 พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ใช้บริการสินเชื่อจำนวน 10 ราย ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลสินเชื่อจากสื่อสังคมออนไลน์/เว็ปไซค์ 
จำนวน 7 ราย จากการบอกต่อของ ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน จำนวน 2 ราย และจากการประชาสัมพันธ์ของพนักงาน จำนวน 1 ราย 
และผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้บริการสินเช่ือจำนวน 10 ราย ส่วนใหญ่ ทราบข้อมูลจากครอบครัว/ญาติ/เพื่อน จำนวน 7 ราย และ
จากสื่อสังคมออนไลน์/เว็ปไซค์ จำวน 3 ราย 
 

ตารางที ่4  แสดงพฤติกรรมการใช้บริการด้านสาเหตุการใช้และไม่ใช้บริการสินเช่ือ 
 

สาเหตุการใช้และไม่ใช้บริการสินเชื่อ ความถี่ รวม 
ใช้บริการ ไม่ใช้บริการ  

อัตราดอกเบีย้และอัตราเงินงวดตอ่เดือนต่ำ 10 - 10 
วงเงินกู้ไม่ตอบสนองความต้องการ 0 1 1 
วงเงินกู้น้อย 0 8 8 
เงื่อนไขสินเช่ือซับซ้อน 0 1 1 

 
 พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ใช้บริการสินเช่ือ จำนวน 10 ราย ส่วนใหญ่ใช้บริการเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินงวด
ต่อเดือนต่ำ และผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้บริการสนิเช่ือ จำนวน 10 ราย ไม่ใช้บริการเนื่องจากได้วงเงินกู้น้อยจำนวน 8 ราย วงเงิน
กู้ไม่ตอบสนองความต้องการ 1ราย และเงื่อนไขสินเช่ือซับซ้อน จำนวน 1 ราย 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๓๕ 

ตารางที่ 5  แสดงทัศนคติเกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

หัวข้อในการให้สัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ผู้ที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อ 

ท่านค ิดว ่าเง ื ่อนไขหร ือร ูปแบบบริการ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) 
เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพ
อิสระและผู้มีรายได้ประจำ มีความน่าสนใจ
หรือไม่ อย่างไร 

1.รูปแบบสินเชื่อมีความน่าสนใจเพราะ
ดอกเบี้ยและเงินงวดที่ต่ำ จำนวน 6 ราย 
2.รูปแบบสินเชื่อมีความน่าสนใจเพราะ
ว ง เ ง ิ น ก ู ้ ส า มา รถนำ ไป ใช ้ ไ ด ้ ต าม
วัตถุประสงค์ จำนวน 4 ราย 

1.ร ูปแบบส ินเช ื ่อม ีความน่าสนใจ
เพราะดอกเบ ี ้ยและเง ินงวดที ่ต่ำ 
จำนวน 6 ราย 
2.ร ูปแบบส ินเช ื ่อม ีความน่าสนใจ
เพราะวงเงินกู้สามารถนำไปใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ จำนวน 3 ราย 
3.รูปแบบสินเชื ่อไม่น่าสนใจเพราะ
วงเงินกู ้ไม่ตอบสนองความต้องการ 
จำนวน 1 ราย 

ท่านคิดว่าค่าธรรมเนียม/อัตราดอกเบี้ยของ
สินเชื ่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื ่อเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้
มีรายได้ประจำ จูงใจให้คนสนใจหรือไม่ 
อย่างไร 

1.จูงใจในด้านอัตราดอกเบี้ย จำนวน 2 
ราย 
2.จูงใจด้านค่าธรรมเนียม/เงื่อนไขต่างๆ 
จำนวน 8 ราย 

1.จูงใจในด้านอัตราดอกเบี้ย จำนวน 
6 ราย 
2.จูงใจด้านค่าธรรมเนียม/เงื ่อนไข
ต่างๆ จำนวน 4 ราย 

ท่านคิดว ่าช่องทางการสมัครใช้บร ิการ
สินเชื ่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื ่อเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และ
ผู้มีรายได้ประจำ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
หรือไม่ เพื่อให้ลูกค้าสนใจใช้บริการ 

1.เพิ ่มช่องทางให้บริการ เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ จำนวน 5 ราย 
2.เพิ ่มจุดบริการในการยื ่นสินเชื ่อให้มี
ความสะดวก จำนวน 5 ราย 

1.เพิ่มช่องทางให้บริการ เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ จำนวน 8 ราย 
2.เพิ่มจุดบริการในการยื่นสินเชื่อให้มี
ความสะดวก จำนวน 2 ราย 

ท่านคิดว่ารูปแบบการส่งเสริมการตลาด
แบบใดที่มีผลให้ลูกค้าสนใจสมัครมากที่สุด 
(การโฆษณา ,การประชาส ัมพ ันธ์ , การ
ส่งเสริมการขาย, การชักชวนของพนักงาน, 
การตลาดทางตรง 

1.การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 
จำนวน 7 ราย 
2.การส่งเสริมการตลาดโดยใช้พนักงาน
แนะนำ ชักชวน/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 
3 ราย 

1.การส ่ ง เสร ิมการตลาดผ ่ านสื่อ
ออนไลน์ จำนวน 3 ราย 
2 .การส ่ ง เสร ิ มการตลาดโดยใช้
พ น ั ก ง า น แ น ะ น ำ  ช ั ก ช ว น /
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ราย 

ท่านคิดว่าการให้บริการของพนักงานควรมี
การปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร เพื่อทำให้ลูกค้า
สนใจสมัครใช้บริการสินเชื ่อดอกเบี ้ยต่ำ 
(Soft Loan) เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายฉ ุกเฉิน
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ  

1.พนักงานขาดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
จำนวน 2 ราย 
2.พนักงานขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของ
การให้บริการ จำนวน 5 ราย 
3.พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ จำนวน 3 ราย 

1.พน ักงานขาดความร ู ้ เก ี ่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ราย 
2.พนักงานขาดความเอาใจใส่ในเรื่อง
ของการให้บริการ จำนวน 7 ราย 
3.พนักงานขาดความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ จำนวน 1 ราย 

ท่านคิดว่าขั ้นตอนในการพิจารณาสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้
ประจำ ควรปรับปรุงหรือไม่ เพื่อกระตุ้นให้
ลูกค้าขอกู้สินเช่ือน้ีมากขึ้น 

1.ขั ้นตอนในการอนุมัติสินเชื ่อมีความ
ล่าช้า จำนวน 7 ราย 
2.ขาดความแม่นจำในการให้บริการ/
เรียกเอกสารหลายรอบ จำนวน 1 ราย 
3.ขั ้นตอนในการยื ่นเอกสารซับซ้อน/
หลายขั้นตอน จำนวน 3 ราย 

1.ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อมีความ
ล่าช้า จำนวน 7 ราย 
2.ขาดความแม่นจำในการให้บริการ/
เรียกเอกสารหลายรอบ จำนวน 1 ราย 
3.ขั้นตอนในการยื่นเอกสารซับซ้อน/
หลายขั้นตอน จำนวน 3 ราย 

ท ่ านค ิ ดหล ั กฐานทา งกายภาพ เ ช่น 
สภาพแวดล้อมในสาขา สิ ่งอำนวยความ
สะดวกและอุปกรณ์ มีผลต่อลูกค้าในการขอ
ใช้บริการสินเช่ือ หรือไม่ อย่างไร 

1.ด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวก/
ที่จอดรถ/ที่นั่ง จำนวน 10 ราย 

1.ด ้านสถานท ี ่  การอำนวยความ
สะดวก/ที่จอดรถ/ที่นั่ง 
จำนวน 10 ราย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๓๖ 

หัวข้อในการให้สัมภาษณ์ ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ผู้ที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อ 

ท ่ านต ้องการให ้ธนาคารออมส ินเขต
ปทุมธานี 1ทำอย่างไรมากที่สุด เพื่อกระตุ้น
ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 
(Soft Loan) เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายฉ ุกเฉิน
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ  

1.ให ้พน ักงานม ีการประชาส ัมพ ันธ์  
จำนวน 4 ราย 
2.มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 
ราย 
3.การเอาใจใส่ในการบริการ จำนวน 1 
ราย 
4.กระบวนการในการอนุมัติสินเชื่อต้อง
รวดเร็ว จำนวน 1 ราย 
5.จุดให้บริการต้องหลากหลาย/เพียงพอ 
จำนวน 1 ราย 

1.ให้พนักงานมีการประชาสัมพันธ์  
จำนวน 5 ราย 
2.มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ จำนวน 
5 ราย 
3.จ ุดให ้บร ิการต ้องหลากหลาย/
เพียงพอ จำนวน 1 ราย 

 
 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ วิธีการปฏิบัติเงื่อนไขต่างๆ ในตัวของสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
รวมถึงขั้นตอนกระบวนการในการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งจะต้องทำตามระบบงานของธนาคารอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การลงทะเบยีน
ลูกค้าเข้าระบบงานสินเช่ือของธนาคาร การสร้างข้อมูลลูกค้าลงระบบธนาคาร หรือการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทางสาขาที่
ปฏิบัติไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในหลักเกณฑ์เหล่านี้ได้ ทางผู้วิจัยจึงจึงไม่เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านราคาและตัวผลิตภัณฑ์
รวมถึงด้านกระบวนการในการอนุมัติ โดยจะมุ่งเน้นไปด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านพนักงานบริการ  ซึ่งจากการกำหนดปัญหา
ทั้ง 3 แนวทาง ผู้วิจัยได้เลือกมา 2 แนวทาง คือ 
 1. ทำการส่งเสริมการตลาด เนื่องด้วยลูกค้าของธนาคารออมสินจะเป็นกลุ่มลูกค้าฐานราก จะทำการส่งเสริมการตลาด 
โดยการให้พนักงานแนะนำและทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินเช่ือดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพ
อิสระและผู้มีรายได้ประจำ ทั้งภายในและภายนอกสาขา พนักงานทำการประชาสัมพันธ์ตามพื้ นที่ชุมชน โดยทางพนักงานจะต้อง
ชี้แจงให้ลูกค้าใหม่เข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์ของสินเชื่อให้ทราบโดยละเอียด เชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อ นอกจากนี้
จะต้องทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าทราบ โดยการส่งเสริมการตลาดจะทำควบคู่กับการทำการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ผ่านทาง Line Official, เพจ Facebook, ยูทูป เป็นต้น  ด้วย เพื่อเป็นการเน้นกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ให้สามารถ
เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ ในขณะเดียวกันพนักงานต้องทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกต้า เช่น กลุ่ ม
ลูกค้าวัยทำงาน เป็นต้น โดยทางออนไลน์ จะมีดังนี้ 
  (1) ให้พนักงานทำการประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าเข้าดูรายละเอียดผ่านทางเว็ปไซค์ของธนาคาร เพื่อจะได้ทราบข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว  
  (2) สร้างเว็ปเพจของธนาคารออมสิน นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่านทาง
เฟสบุ๊ค, อินสราแกรม, ทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นการสร้างฐานลูกค้า เน้นการแชร์ การบอกต่อ สามารถเข้าถึงลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
  (3) สร้าง Line Official เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อ  
   (4) สร้างสปอตโฆษณา เน้นเป็นโฆษณาสั้นๆ แต่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ ลงทางยูทูป 
 2. ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื ่อให้มีความรวดเร็ว กำหนดขั้นตอนการบริการของสาขาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งจัดเพิ่มพนักงานช่ัวคราวเพื่อดูแลลูกค้า ซึ่งพนักงานของธนาคารในปัจจุบันในแต่ละสาขามีการตัดโอนตำแหน่ง ทำให้
สาขาพนักงานมีไม่เพียงพอในการให้บริการลูกค้า โดยแต่ละสาขาจะต้องจัดหาพนักงานที่ดูแลสินเช่ือประเภทน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งทางแต่
สาขาจะมีการหาพนักงานช่ัวคราว ซึ่งเป็นบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาดูแลลูกค้าสินเช่ือประเภทน้ีโดยเฉพาะ สัญญาจ้างเป็นราย 6 
เดือน หรือ รายปี ทำหน้าที่รับลูกค้า รวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น จัดทำระบบรับลงทะเบียน
ออนไลน์ เพื่อคัดกรองผู้สนใจสินเช่ือเบื้องต้น ซึ่ง จะมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) ชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ของสินเชื่อ ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการทราบถึงคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำว่าตรงกับ
หลักเกณฑ์หรือไม่โดยผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ก็สามารถยื่นกู้ได้ สำหรับผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของสินเชื่อประเภทนี้ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่ อ
ประเภทอ่ืนได้เช่นกัน 
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  (2) ทำการตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้านำมายื่นให้ถูกต้องครบถ้วน รายไหนที่ครบถ้วนแล้วก็ทำการกำหนดลำดับคิวใน
การยื่นสินเช่ือ ส่วนรายไหนท่ีเอกสารไม่ครบ จะต้องทำการแจ้งลูกค้า โดยจะทำการทำรายการเช็คลิสรายการเอกสารที่ลูกค้าขาด ให้
ลูกค้าไปเตรียมมา แล้วนำกลับมายื่นที่ธนาคารอีกครั้ง 
  (3) ทำการแก้ไขปัญญาต่างๆ ในเบื้องต้นได้ ส่วนปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ทำการรวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อเสนอให้ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการสาขา ทราบและนำไปสู่การแก้ไขปัญญาต่อไป 
  (4) ให้สาขาจัดเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า โดยจะตั้ง Line Official, เพจ  Facebook สำหร ับ ให ้ล ูกค้ า
ติดต่อสอบถามปัญหา และข้อมูลสินเช่ือในเบื้องต้นประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ โดยจัดหาพนักงานมาเพื่อตอบคำถามลูกค้า 
  นอกจากน้ีทางธนาคารจะทำการอบรมพนักงานภายในสาขาเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับเง่ือนไขของสินเช่ือ รวมถึงปัญญาและ
วิธีการแก้ปัญหาการบริการ สร้างความรู้ สร้างความชำนาญ ให้กับตัวพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการบริการ พฤติกรรมการ
ให้บริการกับลูกค้า ทักษะการตอบโต้และสนทนากับลูกค้า ซึ่งธนาคารจะทำการวัดคุณภาพของการให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของธนาคารอีกด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ เรียงลำดับจาก เห็นด้วยมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านราคา รองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการจำหน่ายการ
บริการ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบริการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านพนักงานบริการ และปัจจัยด้านกระบวนการ
บริการ  
 สอดคล้องกับผลวิจัยของ วศุวดี วิเศษยา (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งสิ้น 5 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านความ
หลากหลายและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านซื่อสัตย์ของ พนักงาน ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านความถูกต้องและความ
สะดวกในการใช้บริการ และปัจจัย ด้านความมีมาตรฐาน และการใช้งานของผลิตภัณฑ์  
 แต่ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของ จรัสพร รุมชเนาว์ (2561)  ที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านพนักงานบริการ ซึ่งอาจเป็นเพราะทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน กล่าวคือในการศึกษาครั้งน้ีผู้กู้เป็นการกู้ประเภทไม่ใช้หลักประกัน แต่การศึกษาของ จรัสพร รุมชเนาว์ เป็นผู้กู้
ที่ใช้หลักประกัน 
 สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้และไม่ใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ พบว่า รูปแบบสินเชื่อมีความน่าสนใจเพราะดอกเบี้ยและเงินงวดที่ต่ำ วงเงินกู้สามารถ
นำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การชำระหนี้เงินกู้ การนำไปลงทุนในกิจการ และการนำไปอุปโภคบริโภค เก็บไว้เป็นค่าใช่จ่ายของ
ครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันในด้านของวงเงินที่ให้กู้พบว่า วงเงินที่ให้กู้นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า วงเงินได้น้อย
เกินไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีความน่าสนใจเพราะดอกเบี้ยต่ำ และการกู้นั้นไม่มีค่าธรรมเนียมบริการหรือการเรียกเก็บค่าธรรมนียม
จากธนาคาร นอกจากน้ีสิ่งที่ผู้รับการสัมภาษณ์นั้นยังต้องการคือ อยากให้ธนาคารเพิ่มช่องทางการให้บริการ ทางช่องทางออนไลน์จัด
เพิ่มจุดบริการในการยื่นขอสินเชื่อให้มีความสะดวก  พนักงานต้องทำการประชาสัมพันธ์โดยให้พนักงานแนะนำ ควบคู่กับการ
ประชาสัมพันธ์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า สาเหตุที่ลูกค้าไม่ใช้บริการสินเช่ือ คือวงเงินกู้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ พิจารณาการเพิ่ม
วงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับรายได้ โดยทำการเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำระดีย้อนหลัง 1 ปี จัดแผนการ
ส่งเสริมการออมเพื่อเป็นการสร้างวินัย และการประชาสัมพันธ์ของธนาคารยังไม่ เพียงพอ ธนาคารจะให้พนักงานทำการแนะทำ 
ชักชวนให้ลูกค้าใช้บริการ ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อ เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่าย จะทำการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสาขาโดยให้พนักงานใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย พนักงานบริก ารต้องมี
เพียงพอ ทำการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาสินเชื่อให้มีความรวดเร็ว โดยจัดพนักงานจ้างชั่วคราวเพื่อดูแลลูกค้าโดยเฉพาะ  
จัดอบรมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเงื่อนไขต่างๆ เพื่อตอบคำถามลูกค้าให้ชัดเจน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อสะดวก และ
ประหยัดเวลา 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ควรศึกษาเพิ่มเติม
กลุ่มตัวอย่างในเขตอื่น เพิ่มเติม เพื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของผลการศึกษามากขึ้น 
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Seller’s Service Quality on Facebook Live Affecting Purchasing  
Decision of Clothing via Online in Bangkok 

 
วรามาศ ปัฐวี1 

ปาลิดา ศรีศรกำพล2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและเพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่ าน 
เฟซบุ๊ก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้ที่มีอายุตั้งแต่    
18 - 60 ปี มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 - 40,000 บาท ที่เคยซื้อเสื้อผ้าผ่านการไลฟ์สดในสื่อเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในจังหวั ด
กรุงเทพมหานคร (p < 0.05) ที่ต่างกัน และทดสอบสัมประสิทธิ ์การถดถอยของคุณภาพการบริการของผู้ขายในการไลฟ์สด  
ผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า คุณภาพการบริการ จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ ด้านความน่าเชื ่อถือ  
ด้านความปลอดภัย และด้านการเข้าใจและรู ้จ ักลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าออนไลน์ผ่านสื ่อเฟซบุ ๊กในเขต
กรุงเทพมหานคร (p < 0.05) 
 
คำสำคัญ:   คุณภาพการบริการ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ เฟซบุ๊ก ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก 
 

Abstract 
 This research aimed to investigate the personal factors and seller’s service quality on facebook live that 
influence the purchase decision of clothing Bangkok. Samples that used in this research were consumers at the 
age of 18 to 60 years old with the income ranging from 10,000 - 40,000 baht, and they used to buy clothes via 
Facebook live at least once a week. A probability sampling method were applied when choosing the population 
for 400 people. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and MRA with hypothesis 
testing with level of significant at 0.05.   
 The results of hypothesis testing indicated that the differences of customers' sex, age and income had 
significant difference influenced the purchase decision of clothing on facebook live in Bangkok (p < 0.05). The 
Multiple Regression Analysis of seller’s service quality found that 4 factors of tangible, reliability, security and 
understanding the customer influenced the purchase decision of clothing on Facebook live in Bangkok (p < 0.05). 
 

Keywords:   Service quality, Purchasing Decision, Facebook, Facebook Live 
 
บทนำ  
 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บ 2.0 (Web 2.0)  ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่าย
สังคม (Social Networking Site) มีรูปแบบและความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ สามารถใช้
งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น สื ่อเฟซบุ๊กซึ ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถแบ่งปันรูปภาพ และ
ภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย (แสงเดือน ผ่องพุฒ,2556) หากพิจารณาธุรกิจที่มีการเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วนั้น จะเห็นว่า “ธุรกิจ 
 
  
 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี และมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งจากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในปี 2555 พบว่า สินค้าที่นิยมซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์  
มากที่สุดจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าแฟชั่น โดยเฉพาะเสื้อผ้า เนื่องด้วยลักษณะของสินค้าที่มีการซื้อง่ายขายคล่อง และมีราคาไม่แพง
จนเกินไปนัก ซึ่งสินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุดในปี 2560 คือ สินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ร้อยละ 44 
สินค้าด้านสุขภาพและความงามร้อยละ 33.7 สินค้าอุปกรณ์ไอที ร้อยละ 26.5 สินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 19.5  บริการสั่ง
อาหารออนไลน์ ร้อยละ 18.7 และบริการเกี ่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยวร้อยละ 17.9 เป็นต้น (สำนักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 
 ปัจจุบันมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ไลฟ์ในการขายเสื้อผ้าจำนวนมาก โดยการไลฟ์ขายของ โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟช่ันเครื่องแต่งกาย 
ก็ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยในปี 2560-2562 มีการไลฟ์สดมากกว่า 3,500 ล้านครั้ง มีผู้ใช้เฟซบุ๊กดูเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ประมาณ 2,000 
ล้านคน โดยจำนวนการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ต่อวันในปี 2561 เพิ่มขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560  พบว่าแม่ค้าหรือผู้ขายแข่งขันกัน
สูงมาก ดังนั้น การรักษามาตรฐานของผู้ขายให้คงเดิมและน่าเชื่อถือเสมอ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
เพื่อนำไปสู่การปรับตัวของร้านค้าขายเสื้อผ้าในการไลฟ์สดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการร้า นค้าขายเสื้อผ้า
ออนไลน์จึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันร้านค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ต้องหากลยุทธ์ที่จะรับมือและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอาทิเช่น ร้านค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊กต้องสร้างความแตกต่างรวมไปถึงกลยุทธ์เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสนิค้า 
จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต จากสภาพดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
ของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การหา  
แนว การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจร้านค้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊กให้สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันรวมไปถึงอนาคต  และ
เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก 
 2. เพื ่อศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์  
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี ที่เคยซื้อเสื้อผ้าผา่น
การไลฟ์สดในสื่อเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  การคำนวณหาค่าของขนาดตัวอย่าง (Sample Size) เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรการ
คำนวณของคอแครน (Cochran 1977)  ได้จำนวนตัวอย่างจำนวน 385 คน แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และเพื่อสัดส่วน
การคำนวณที่ลงตัว จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability sampling) 
คือ เลือกกลุ่มประชากรทั้งเพศชาย และ เพศหญิง อายุ 18-60 ปีขึ้นไป รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท - 40,000 บาท ที่เคยซื้อเสื้อผ้า
ผ่านการไลฟ์สดในสื่อเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
  จากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา ผู้วิจัยทำการเลือกสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต จัดเป็น 
6 กลุ่มพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครตามการบริหารงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling) ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ดังนี ้
 

ตารางที่ 1   แสดงกลุ่มและเขตในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งตามการบริหารงาน 
 

ลำดับ กลุ่มพื้นที ่ จำนวนเขต เขต 
1 กลุ่มรัตนโกสินทร์ 9 ดุสิต พญาไท บางซื่อ ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์ พระนคร ป้อมปราบ 

2 กลุ่มเจ้าพระยา 9 ยานนาวา บางคอแหลม สาทร วัฒนา คลองเตย พระโขนง ห้วยขวาง บางนา 
ดินแดง 

3 กลุ่มบูรพา 9 สายไหม บางกระปิ หลักสี่ ดอนเมือง บางเขน วังทองหลาง ลาดพร้าว บึงกุ่ม 
จตุจักร 

4 กลุ่มศรีนครินทร์ 8 ลาดกระบัง สวนหลวง ประเวศ หนองจอก คลองสามวา มีนบุรี  คันนายาว 
สะพานสูง 

5 กลุ่มกรุงธนใต้ 8 จอมทอง บางแค บางบอน ทุ่งครุ บางขุนเทียน ธนบุรี ราษฎร์บูรณะ 

6 กลุ่มกรุงธนเหนือ 7 บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม บางพลัด ตลิ่นชัน ทวีวัฒนา 
ที่มา : จาก สถิติจำนวนประชากรและเคหะ, โดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2563, สืบค้นจาก http://www.bangkokgis.com/gis_information/population/#2561 

 
 ขั ้นตอนที ่ 2  ใช้ว ิธ ีส ุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเลือกเขตจากกลุ ่มพื ้นที ่ใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มพื้นท่ีละ 1 เขต ดังนี ้
  1. กลุ่มรัตนโกสินทร์ คือ เขตพญาไท 
  2. กลุ่มเจ้าพระยา คือ เขตดินแดง 
  3. กลุ่มบูรพา คือ เขตบางกะปิ 
  4. กลุ่มศรีนครินทร์ คือ เขตสวนหลวง 
  5. กลุ่มกรุงธนใต้ คือ เขตบางขุนเทียน 
  6. กลุ่มกรุงธนเหนือ คือ เขตตลิ่งชัน 
 รวมเป็นจำนวนเขตทั้งหมด 6 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจัดกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) ) โดยมีการคำนวณหา
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต ดังนี้ 
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ตารางที่ 2   แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเขต 
 

เขต จำนวนประชากร (คน) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

พญาไท 70,341 38 
ดินแดง 120,761 64 
บางกะป ิ 146,841 78 
สวนหลวง 123,026 66 
บางขุนเทียน 183,878 98 
ตลิ่งชัน 105,047 56 
รวม 749,894 400 

หมายเหตุ:  จากกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2561 

 
 โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่เคยซื้อเสื้อผ้าผ่านการไลฟ์สดในสื่อเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
ครั ้ง ทั ้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 18-60 ปีขึ ้นไป รายได้ต ั ้งแต่ 10,000 บาท - 40,000 บาท  ที ่อาศัยหรือทำงานอยู ่ใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 6 เขต จนครบ 400 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างได้กระจายตามแหล่งสถานที่ต่างๆ ดังนี้ สถานที่ราชการ  
สถานรัฐวิสาหกิจ บริษัท/สำนักงานออฟฟิศ ตลาด/ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และย่านชุมชนต่างๆ 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ขั้นที่ 1  ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามศัพท์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบวิธี
วิจัยทางบริหารธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบของแบบสอบถาม และข้อคำถามสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการ
สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ทำการประเมินค่าตามความคิดเห็น  
  ขั้นที่ 2 กำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของข้อคำถามโดยการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
บริการของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกมาเป็นข้อ
คำถามวัดระดับ 
  ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น 
  ขั้นที่ 4 นำแบบสอบถาม เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  
  ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่เคยซื้อเสื้อผ้าผ่านการไลฟ์สดในสื่อเฟซบุ๊ก
ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 18-60 ปีขึ้นไป รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท - 
40,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 40 ตัวอย่าง  (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558) แล้วนำมาทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น Cronbach  
  ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในกรุงทพมหานคร แบ่งเป็นทั้งหมด 6 เขต คือ เขตพญาไท เขตดินแดง 
เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตบางขุนเทียน และเขตตลิ่งชัน จำนวน 400 ตัวอย่าง 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
  3.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) นำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหลังจากการตรวจสอบค่า IOC ของแบบสอบถามในงานวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ 0.9808  
  3.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจยันำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่จะศึกษาจำนวน 40 ชุด ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ผลค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.979 
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ากลางของข้อมูล (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิง
อ้างอิง (Inferential Statistics) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise 
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ผู้วิจัยใช้รูปแบบคำถามเป็นแบบ Likert Scale ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่ง
กำหนดระดับคะแนน ดังนี้  
  ระดับ 5 หมายถึง  ระดับความสำคัญต่อการใช้บริการมากที่สุด   
  ระดับ 4 หมายถึง  ระดับความสำคัญต่อการใช้บริการมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  ระดับความสำคัญต่อการใช้บริการปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  ระดับความสำคัญต่อการใช้บริการน้อย   
  ระดับ 1 หมายถึง  ระดับความสำคัญต่อการใช้บริการน้อยที่สุด 
 โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ Likert scale ดังนี้ (ปรับปรุงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยต่อการใช้บริการมากที่สุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยต่อการใช้บริการมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยต่อการใช้บริการปานกลาง 
  1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยต่อการใช้บริการน้อย   
  1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยต่อการใช้บริการน้อยที่สุด 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดระดับความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของคุณภาพการบริการของผู้ขายในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก  
 ในภาพรวม 
 

ปัจจัยคุณภาพการบริการ x  S.D. แปลผล 

1. ความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ (Tangible)   4.55 .568 เห็นด้วยมากที่สุด 
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 4.52 .622 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 4.56 .645 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ความสามารถของผู้ให้บริการ  (Competence) 4.51 .614 เห็นด้วยมากที่สุด 

5. ความมีอัธยาศัยนอบน้อม (Courtesy) 4.64 .604 เห็นด้วยมากที่สุด 

6. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) 4.65 .565 เห็นด้วยมากที่สุด 
7. ความปลอดภัย (Security) 4.42 .728 เห็นด้วยมากที่สุด 

8. การเข้าถึงบริการ (Access) 4.67 .544 เห็นด้วยมากที่สุด 
9. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 4.58 .619 เห็นด้วยมากที่สุด 
10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding the Customer) 4.62 .594 เห็นด้วยมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.57 .545 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ใน ระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า  
มีระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกข้อ คือ ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความมีอัธยาศัยนอบน้อม ด้านการเข้าใจ  และ
รู้จักลูกค้า  ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ  
ด้านความสามารถของผู้ให้บริการ และด้านความปลอดภัย ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของการตัดสินใจซื้อเสื ้อผ้าออนไลน์ผ่านสื ่อเฟซบุ๊ก  
 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร x  S.D. แปลผล 

1. ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจากสินค้าเสื้อผ้าในร้านค้ามี
ความโด่นเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

4.64 .571 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจากร้านค้าขายมีแบรนด์
เสื้อผ้าหลากหลาย 

4.56 .610 เห็นด้วยมากที่สุด 

3. ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจากผู้ขายตอบและสรุปการ
ขายรวดเร็ว 

4.59 .623 เห็นด้วยมากที่สุด 

4. ท่านตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าผ่านทางเฟซบุ ๊กไลฟ์ เพราะสามารถซื ้อได้หลาย
ช่วงวลา 

4.62 .590 เห็นด้วยมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.60 .485 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่าการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร    โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า มีระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจาก
สินค้าเสื้อผ้าในร้านค้ามีความโด่นเด่นเป็นเอกลักษณ์ ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะสามารถซื้อได้หลายช่วงวลา  
ท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจากผู้ขายตอบและสรุปการขายรวดเร็ว  และท่านตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ เนื่องจากร้านค้าขายมีแบรนด์เสื้อผ้าหลากหลาย ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสัมประสิทธ์ิการถดถอยของปัจจัยคุณภาพการบริการ 
 

คุณภาพการบริการ 

การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์  
ผ่านสื่อเฟซบุ๊กไลฟ์ 

t Sig 
สัมประสิทธิถ์ดถอย 

(b) 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (Std. Error) 
(Constant) 
- ด้านความน่าเชื่อถือ 
- ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
- ด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ 
- ด้านความปลอดภัย 

2.103 
0.123 
0.175 
0.161 
0.092 

0.162 
0.064 
0.060 
0.062 
0.046 

12.986 
1.950 
2.929 
2.588 
1.980 

0.000*  
0.049* 
0.004* 
0.010* 
0.048* 

R Square = .407       Adjusted R Square = .401     Std. Error of the Estimate = .375 
หมายเหตุ  .* ระดับ Square นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
MRA (Multiple Regression Analysis) และใช้วิธี Stepwise ของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ พบว่า  
 ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ (b=.123) และปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า (b=.175)  ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม 
สัมผัสได้ของบริการ (b=.161) และปัจจัยด้านความปลอดภัย (b=.092) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก
ในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .375 
ทั้งนี้สามารถอธิบาย ปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ และปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย ได้ว่า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อนำปัจจัยด้านความ
น่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ และปัจจัยด้านความปลอดภัย ทั้ง 4 
ตัวแปรเข้าสู่สมการพยากรณ์แล้ว ก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .407 ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยหรืออำนาจการ
พยากรณ์ที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square ) = .401 หรือสามารถพยากรณ์ได้ว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านการเข้าใจ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๔๕ 

และรู้จักลูกค้า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ และปัจจัยด้านความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ได้ร้อยละ 40.1 ส่วนท่ีเหลือ อีกร้อยละ 59.9 คือ ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดังนี้     
 Y = 2.103 + .123 (ด้านความน่าเชื่อถือ) + .175 (ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า) + .161 (ด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้
ของบริการ) + .092 (ด้านความปลอดภัย)   
 ค่า b ของปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ = .123 หมายความว่า หากปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่
ปัจจัยอื่นๆ คงที่ คาดได้ว่าการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น .123 หน่วย  
 ค่า b ของปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า = .175 หมายความว่า หากปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้าเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ คาดได้ว่าการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคจะ
เพิ่มขึ้น .175 หน่วย 
 ค่า b ของปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ = .161 หมายความว่า หากปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม  
สัมผัสได้ของบริการ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ คาดได้ว่าการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊กในเขต
กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น .161 หน่วย 
 ค่า b ของปัจจัยด้านความปลอดภัย = .092 หมายความว่า หากปัจจัยด้านความปลอดภัย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในขณะที่ 
ปัจจัยอื่นๆ คงที่ คาดได้ว่าการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านสื่อเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น .092 หน่วย 
 
อภิปรายผล  
 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย(Multiple Regression Analysis) ที่มีความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการของผู้ขาย
ในการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย และปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(p<0.05) โดยร่วมกันทำนายการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผา่นสือ่เฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 40.1 ซึ่งผลเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับข้อมูลการวัดระดับความคิดเห็นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพการบริการทั้ง 10 
ด้าน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งอันดับแรก คือ ผู้ขายตั้งราคา
เป็นธรรม และเป็นไปตามราคาตลาด รองลงมา คือ ผู้ขายมีฉากและองค์ประกอบอ่ืน ช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได ้สอดคลอ้งกบั 
จุดารัตน์ ฟีสันเทียะ (2561) พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีความสัมพันธ์กับความถี่ต่อเดือนในการเลือกซื้อ และ
ประเภทของสินค้าและมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางไลฟ์สดบนเว็บไซต์ออนไลน์เฟซบุ๊ก และ
สอดคล้องกับ ปิญญ์สลิชา เจริญพูล (2560) พบว่า รูปแบบการถ่ายทอดสดของร้านขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ เป็นช่องทางและ
เครื่องมือที่สร้างความน่าสนใจและดึงดูดจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งร้านสินค้า ในเรื่องความสวยงาม ความเป็น
ระเบียบ ความอึดอัด การจัดแสง รวมไปถึงการจัดแสดงสินค้าท่ีเหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบตัวสินค้าท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายและการ
จัดตำแหน่งเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ซึ่งป็นวิธีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กของร้านขายสินค้าแฟช่ันออนไลน์ 
 ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งอันดับแรก คือ ผู้ขายมีระบบการขายเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่อง และมีเอกสารยืนยันการส่งเสมอ รองลงมา คือ ผู้ขายส่งสินค้าตรงตามเวลาที่แจ้ง  ซึ่งสอดคล้องกับ ภาวินีย์ หิ่งห้อย (2559) 
พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ ส่งผลการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของลูกค้าบนเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก
ว่า การใช้บริการเฟซบุ๊กไลฟ์ เข้าถึงข้อมูลสินค้าและการบริการได้ไม่ยาก ขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ซับซ้อน รวมทั้งสามารถสมัครใช้บริการ
เพื่อซื้อสินค้าและส่งต่อให้เพื่อนได้ไม่ยาก ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบรกิารผา่นช่องทางอื่น และ ทำให้มี
ข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งการที่สามารถติดต่อกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการเฟซบุ๊กไลฟ์ ผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและ
สามารถติดตามดูสินค้าหรือบริการออนไลน์ใหม่ๆ ผ่านผู้ให้บริการเฟซบุ๊กได้เสมอ   
 ปัจจัยด้านความปลอดภัย ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งอันดับแรก คือ ผู้ขายรักษาความลับหรือรายละเอียด
ต่างๆ ของลูกค้า รองลงมา คือ ผู้ขายยินยอมส่งรายละเอียดของร้าน เช่น เอกสารยืนยันการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ถ้าลูกค้าใส่เสื้อผ้าไม่ได้ ผู้ขายให้ลูกค้าโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มเฉพาะลูกค้าได้ จึงเห็นได้ลูกค้าคำนึงถึงความเชื่อใจ ความปลอดภัย และ
ความไว้วางใจการร้านค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ จึงสอดคล้องกับ พงศกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2559) พบว่า ความไว้วางใจ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของพิศุทธิ์ อุปถัมภ์ 
(2557) ที่พบว่า ความไว้วางใจต่อธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับ จิ
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ดาภา ทัดหอม (2558) พบว่า ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศ ด้านคุณภาพการบริการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊กไลฟ์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากร้านค้าจำหน่ายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการ
ขาย มีการแสดงความรับผิดชอบเมื่อผู้บริโภคมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป มีการให้ความรู้หรือตอบคำถามต่อลูกค้า และเข้าใจใน
ความต้องการของลูกค้า 
 ปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งอันดับแรก คือ ผู้ขายสามารถแนะนำการใช้
สินค้าและการดูแลรักษาได้ รองลงมา คือ ผู้ขายสามารถกระตุ้นยอดขาย โดยจัดโปรโมชั่น ขณะไลฟ์สดได้ สอดคล้องกับ วิศิษฎ์ เกตุ
รัตนกุล (2562) พบว่า ความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการสื่อสาร การกระตุ้นให้ผู้บริโภคแชร์เพจการแพร่ภาพสดเพื่อขยายฐานผู้ชม โดย
ใช้วิธีเชิญชวนให้ผู้ชมร่วมเล่นกิจกรรม เพื่อได้รับรางวัลเป็นสินค้า เสื้อผ้า กระเป๋า รางวัลส่วนลด ฟรีค่าส่ง โดยกำหนดเง่ือนไขให้ผู้ชม
ที่แชร์เพจต่อไปยังบุคคลอื่น จึงจะได้รับรางวัล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์  
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ 
  ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการในธุรกิจบริการขายเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
  1.1 ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม สัมผัสได้ของบริการ ผู้ขายควรมีฉาก การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ และ
องค์ประกอบอื่นๆ รวมทั้งการวางตำแหน่งสินค้าต่างๆ ผู้วิจัยมองว่าสินค้าทุกชนิดควรมีชั้นวางหรือตู้ที่เหมาะสมกับการจัดแสดง
ในขณะขาย ซึ่งมีจัดวางที่ดี เพ่ือสร้างความน่าสนใจและ ช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ ช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ 
  1.2 ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ขายควรให้ความสำคับกับระบบการขายเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง และมีเอกสารยืนยัน
การส่งเสมอ โดยทำช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่ายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคโดยตรง เช่น  Fan Page เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางที่ให้
ข้อมูลสินค้า การสั่งสินค้า การโอนเงิน การส่งสินค้า และเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ดังนั้นผู้ขายควรจัดให้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น 
เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นต่อบริการและสินค้าท่ีลูกค้าเคยซื้อไปแล้ว โดยอาจให้ส่วนลดกับผู้ที่ให้ข้อแนะนาความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อเป็นประโยชน์กับร้านค้าและสร้างความมั่นใจให้กับฐานลูกค้าเก่า 
  1.3 ปัจจัยด้านความปลอดภัย ผู้ขายควรตรียมข้อมูลหรือรายละเอียดของร้านให้เรยีบร้อย เพื่อสามารถส่งรายละเอยีด
ของร้าน เช่น เอกสารยืนยันการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้า เพื่อสร้างความช่ือต่อตราสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ    
  1.4 ปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ผู้ขายควรสร้างเนื้อหาให้มีความบันเทิงต้องมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ร่วม
หรือจัดกิจกรรมขณะที่มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กให้นอกเหนือจากการสนทนาผ่านการถ่ายทอดสด ช่วยเพิ่มหรือกระตุ้นความอยากซื้อ
ของผู้บริโภค 
 2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ผลจากการศึกษา และค้นคว้างานวิจัยในครั้งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะคติ และการศึกษาที่กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการอธิบายสาเหตุ และปัญหาต่างๆ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊กไลฟ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึง
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  2.1 ควรศึกษาข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมผู ้บริโภคการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าออนไลน์ผ่านสื ่อเฟซบุ ๊กไลฟ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ผ่านช็อปปี้หรือลาซาด้า ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนใน
การวางกลยุทธ์ทางการตลาดและวิธีการนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
  2.2 ควรศึกษาตัวแปรอิสระในปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ ทำ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ ผู้ที่เคยซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านสื่อเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มผู้บริโภค 
และนำผลวิจัยมาจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด เพื่อให้เกิดการกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภค และทำให้เกิดการสื่อสาร
ทางการตลาดตรงกลุ่มเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก และศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญในด้านความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินเขตตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัล กับธนาคารออมสินเขตตาก จำนวน 
372 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 10,000-20,000 บาท 2) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสิน
เขตตาก พบว่า ด้านการสร้างความสัมพันธ์ อยู ่ในระดับมาก ( x = 3.85, S.D. = 0.57) ด้านการรักษาลูกค้า อยู่ในระดับมาก  
( x = 3.74, S.D. = 0.33) ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.66) ด้านการติดตามลูกค้า  
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.64, S.D. = 0.68) ด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ( x =3.83, S.D.=0.49)  
ด้านการสื่อสารกับลูกค้า อยู่ในระดับมาก ( x = 3.80, S.D. = 0.65) และด้านช่องทางในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.76, 
S.D. = 0.44)  3) ความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก พบว่า ด้านการกลับมาใช้บริการต่อ อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.02, S.D. = 0.56) และด้านการบอกต่อแนะนำให้ผู้อื่น อยู่ในระดับมาก ( x = 3.61, S.D. = 0.72)  4) การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า การรับฟังข้อมูลความคิดเห็น การติดตามลูกค้า และช่องทางในการให้บริการ 
มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 แนวทางแก้ไข ได้แก่  
แนวทางเลือกด้านกระบวนการ (Process) โดยผู้บริหาร ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ควรปรับปรุงวิธีการ และลำดับขั้นตอน
ในการให้บริการ,  ออกแบบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ , ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการที่ดี , ศึกษาวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ , ศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและ
อาจจะเกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง , และนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

คำสำคัญ:   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ธนาคารออมสิน ความภักดีในตราสินค้า 
 

Abstract 
 This study aims to study important factors of customer relationship management for customers use 
service to buy digital salak of Government Savings Bank Tak Branch and study important factors of loyalty for 
customers use service to buy digital salak of Government Savings Bank Tak Branch.  
 The sample groups used study were 372 customers buy digital salak of Government Savings Bank Tak 
Branch. Data were collected using questionnaires. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The results of the study found that 1) Most of the respondents were 
male, 41-50 years old, studied at the bachelor's degree level, business career/personal business, and average 
monthly income 10,000-20,000 baht 2) Customer relationship management digital salak of Government Savings 
Bank Tak Branch were relationship building at high level ( x = 3.85, S.D. = 0.57) customer retention at high level 
( x = 3.74, S.D. = 0.33) listening to feedback at high level ( x = 4.00, S.D. = 0.66) following up customers at high  
 

  
1 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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level ( x = 3.64, S.D. = 0.68) suggesting useful services at high level ( x = 3.83, S.D. = 0.49) customer 
communication at high level ( x = 3.80, S.D. = 0.65) and service channels at high level ( x = 3.76, S.D. = 0.44)  
3) Brand loyalty digital salak of Government Savings Bank Tak Branch were ด ้ า น  returning to use service at high 
level ( x = 4.02, S.D. = 0.56) referring recommending to others at high level ( x = 3.61, S.D. = 0.72)  4) Customer 
relationship management were relationship building, customer retention, listening to feedback, following up 
customers, and service channels effect to brand loyalty digital salak of Government Savings Bank Tak Branch 
significant at the .001 level. Solutions are process options by executive Government Savings Bank Tak Branch 
should be improved and sequence of service steps, design processes for efficiency, study additional knowledge 
on good management, study and analyze strengths weaknesses opportunities and risks internal and external 
factors affecting business operations, study problems that have arisen and may have arisen That will directly 
affect business operations, and bring information to improve and develop management processes to be  
more efficient. 
 

Keywords:   Customer relationship management, Digital salak, Government Savings Bank 
 
บทนำ 
 ธนาคารออมสินเขตตาก  มีสาขาท่ีอยู่ในความดูแลทั้งหมด 10 สาขา ได้แก่ สาขาตาก สาขาบ้านตาก สาขาบิ๊กซีตาก สาขา
แม่สอด สาขาตลาดพาเจริญ สาขาโรบินสันแม่สอด สาขาแม่ระมาด สาขาท่าสองยาง สาขาพบพระ (ธนาคารชุมชน) และสาขาอุ้มผาง 
(ธนาคารชุมชน) มีผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด 122 คน และมีสาขาที่เปิดทำการปกติเวลา 8.30-15.30  น. ท้ังหมด 8 สาขา และ 
มีสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วันอยู่ 2 สาขา คือ สาขาบิ๊กซีตาก เวลาทำการ 10.00-19.00 น. และสาขาโรบินสันแม่สอด เวลาทำการ 
10.30-19.30 น. โดยแต่ละสาขาก็มีขนาดของสาขาที่แตกต่างกันไป ทำให้จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการก็แตกต่างกันด้วย จากข้อมูล
จำนวนลูกค้า ธนาคารออมสิน จังหวัดตาก ที่ซื้อสลากดิจิทัลผ่าน Application MyMo ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ถึงเดือน 
ตุลาคม 2563 พบว่า มีแนวโน้มที่ลดลง  
 นอกจากนั้น งานวิจัยของจารุวรรณ สีขาว (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนําการซื้อสลากออมสิน
ดิจิทัลด้วยแอพลิเคชั่น MyMo พบว่า ปัจจุบันมีลูกค้าที่มีความต้องการซื้อสลากออมสินที่ได้ผลตอบแทนสูงแต่ความกลัว ไม่เข้าใจ
เทคโนโลยี ทำให้ไม่กล้าใช้งาน รวมไปถึงคนบางส่วนยังไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้การใช้งานบนดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ และเมษา เบ็ญจกุล (2561) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและระดับการยอมรับในบริการสลากออมสินดิจิทัลผ่าน MyMo ของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร พบว่า ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทุกด้านทั้งด้านความสามารถ
ในการทดลองใช้ก่อนจะได้รับการยอมรับ, ความซับซ้อนของนวัตกรรม, สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน, ประโยชน์หรือข้อดี
ของนวัตกรรม และความสามารถสังเกตเห็นผลที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างชัดเจน ส่งผลต่อการยอบรับในการเลือกใช้บริการสลากออมสินดิจิทัล
ผ่านMyMo แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 บริการ Digital Salak on MyMo ช่วยส่งเสริมให้บริการ Mobile Banking ของธนาคารออมสิน มีความโดดเด่นและ
แตกต่างจากธนาคารอื่น ส่งผลให้ธนาคารออมสิน ก้าวไปสู่การเป็นธนาคารออมสินยุคใหม่ GSB New Century ด้วยภาพลักษณ์ที่
ทันสมัย แนวคิดหลักในการพัฒนาบริการ Digital Salak on MyMo (สลากดิจิทัล) คือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer 
Centric) ด้วยการตอบโจทย์ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมสลาก ได้
ทุกที่ทุกเวลา ด้วยช่องทางบริการทางการเงินท่ีทันสมัยปลอดภัยบน Mobile Banking โดยไม่ต้องไปติดต่อทำรายการที่สาขา แต่ด้วย
ความที่สลากดิจิทัลค่อนข้างที่จะแปลกใหม่จึงทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และส่งผลให้ลูกค้าที่ซื้อสลากออมสินดิจิทัล กับธนาคาร
ออมสินเขตตากน้อยลง  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าที่มาใช้บริการซื้ อสลาก
ดิจิทัลของธนาคารออมสิตเขตตาก และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญในด้านความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินเขตตาก 
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
  อำภา สิงห์คำพุด (2554) กล่าวว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการสร้างความ
เข้าใจในความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ ความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อทำการตอบสนองด้านผลิต ภัณฑ์
และการบริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการบริหารลูกค้าความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1) 
การสร้างความสัมพันธ์ 2) การรักษาลูกค้า 3) การรับฟังข้อมูลความคิดเห็น 4) การติดตามลูกค้า 5) การเสนอแนะบริการที่เป็น
ประโยชน์ 6) การสื่อสารกับลูกค้า และ7) ช่องทางในการให้บริการ  
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีในตราสินค้า 
  Hung, C. H. (2008) กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคมีความภักดีในตราสินค้าหรือผู้ให้บริการ จะมีพฤติกรรม ดังนี้ 1) การ
กลับมาใช้บริการต่อ เป็นการสร้างความพึงพอใจที่สม่ำเสมอ จนกระทั่งอาจมีการซื้อตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของธนาคารใด
ธนาคารหนึ่ง และ2) การบอกต่อแนะนำให้ผู้อื่น ผู้บริโภคจะมีการซื้อสินค้าซ้ำ หรือซื้อสินค้าตรานั้นอย่างต่อเนื่อง การที่ผู้บริโภคมี
ความภักดีในตราสินค้ายังสามารถช่วยลดต้นทุนทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย  
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกค้าตามแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของลูกค้าร้าน
สะดวกซื้อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความภักดีของผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อกล
ยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซื้อ โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากต่อกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ ด้านการ
ติดตามลูกค้า ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า ด้านการบริหารสื่อสารกับลูกค้า ด้านความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ด้านการ
รักษาลูกค้า ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น และด้านการเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อความภักดีใน
ทุกๆ ด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมากต่อร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ ด้านการซื้อซ้ำปกติ ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการ
บอกต่อบุคคลอื่น และด้านการมีภูมิคุ้มกันในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่งจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภค พบว่า ทุกด้านของกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้บริโภค
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  วัชรพงศ์ จันทรดี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า
ธนาคารออมสินภาค 9 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจและความภักดี  
ผลวิจัยพบว่าความคิดเห็นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสมการโครงสร้างพบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้าและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดี  
ของลูกค้า 
 4. กรอบแนวคิด 
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วิธีการศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 
 1. ลูกค้าท่ีซื้อสลากออมสินดิจิทัล กับธนาคารออมสินเขตตาก จำนวน 372 คน กำหนดขนาดโดยคำนวณหาค่าขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่มากกว่าร้อยละ 5 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี ้
  1.1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) จำแนกตามสาขาท้ัง 10 สาขา  
  1.2 หลังจากท่ีได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิแล้ว ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละช้ันภูมิโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ จนครบตามจำนวนสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างของแต่ละสาขา 
 2. ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารออมสินเขตตาก โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 คน ได้แก่ 
ผู้บริหารธนาคารออมสินเขตตาก ทั้ง 10 สาขา ประกอบด้วย สาขาตาก สาขาบ้านตาก สาขาบิ๊กซีตาก สาขาแม่สอด สาขาตลาดพา
เจริญ สาขาโรบินสันแม่สอด สาขาแม่ระมาด สาขาท่าสองยาง สาขาพบพระ (ธนาคารชุมชน) และสาขาอุ้มผาง (ธนาคารชุมชน) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือทีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 
 1. แบบสอบถาม การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทำการเลือกตอบ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจทิัล 
ของธนาคารออมสินเขตตาก มีลักษณะเป็นแบบมาตราลำดับความสำคัญ (Rating scale) ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดี
ในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก มีลักษณะเป็นแบบมาตราลำดับความสำคัญ (Rating scale) 
  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยนำแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามมีค่า 0.97 
 2. แบบสัมภาษณ์ การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยแบบสัมภาษณ์
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก ส่วนท่ี 3 ความภักดีที่มีส่วนในด้านการแก้ไขปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัลของ
ธนาคารออมสินเขตตาก ทำให้ยอดการจำหน่ายสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ดำเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระค้นคว้าครั ้งนี้ คือ ลูกค้า ธนาคารออมสินเขตตาก  
จังหวัดตาก จำนวน 372  
 2. ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารออม
สินเขตตาก จังหวัดตาก จำนวน 10 คน  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จะจัดเก็บข้อมูลจากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เอกสารงานวิจัยต่างๆเพื่อใช้ประกอบกับการ
ทำงานศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ 
 4. สรุปผลจากการสัมภาษณ์และการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล
วัตถุประสงค์ อภิปรายผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งน้ีได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด และนำมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาถอดรหัส (Coding) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๕๒ 

ทดสอบสมมติฐาน มีการทดสอบ Multicollinearity (ค่า Tolerance และ VIF) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การดำเนินการในขั้นตอน เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบแล้ว ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ( Data 
Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบด้านเวลา การตรวจสอบด้านสถานท่ี และการตรวจสอบด้านบุคคล เนื่องจากเป็นแนวทางศึกษา
โดยวิธีการให้ กลุ่มตัวอย่างอธิบายความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบมา ซึ่งเป็นข้อมูลของการศึกษาที่จะนำมาวิเคราะห์
ต่อไป    
 
ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 53.23 มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 169 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 45.43 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 50.54 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.10 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67  
 1. ปัจจัยที่มีความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสิตเขตตาก 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.85, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่งที่มีผลต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ของธนาคารออม
สินเขตตาก เป็นอันดับแรก คือ ได้รับโปรโมช่ันเมื่อซื้อสลากดิจิทัล มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03, S.D. = 0.77) อันดับ 2 
คือ สามารถติดต่อกับธนาคารได้ง่ายและรวดเร็ว มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85, S.D. = 0.68) อันดับ 3 คือ ได้รับของ
สมนาคุณที่มอบให้เมื่อตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัล มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83, S.D. = 0.98) และอันดับสุดท้าย คือ มีการ 
ดูแลเป็นพิเศษกับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัล มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.69, S.D. = 0.77) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก 
 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความคิดเห็น 
 x  S.D. แปลผล 
1. ได้รับโปรโมชั่นเมื่อซื้อสลากดิจิทัล 4.03 0.77 มาก 
2. ได้รับของสมนาคุณที่มอบให้เมื่อตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัล 3.83 0.98 มาก 
3. มีการดูแลเป็นพิเศษกับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัล 3.69 0.77 มาก 
4. สามารถติดต่อกับธนาคารได้ง่ายและรวดเร็ว 3.85 0.68 มาก 

รวม 3.85 0.57 มาก 
 
 2. ปัจจัยที่มีความสำคัญในด้านความภักดีของลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.02, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่งที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก 
เป็นอันดับแรก คือ ท่านรู้สึกความผูกพันกับของธนาคารออมสินทำให้กลับมาใช้บริการต่อ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33, 
S.D. = 0.87) อันดับ 2 คือ ท่านมีความยินดีที ่จะใช้บริการธนาคารออมสินเป็นหลัก มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 4.16,  
S.D. = 0.90) อันดับ 3 คือ ท่านจะพิจารณากลับมาใช้บริการธนาคารออมสินก่อนธนาคารอื่น มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.15, S.D. = 0.67) อันดับ 4 คือ ท่านมีแนวโน้มว่าจะใช้บริการธนาคารออมสินต่อในอนาคต มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก  
( x = 3.74, S.D. = 0.46) และอันดับสุดท้าย คือ ท่านจะกลับมาใช้บริการธนาคารออมสินอีกครั้ง มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก  
( x = 3.72, S.D. = 0.45) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก  
 ด้านการกลับมาใช้บริการต่อ 
 

ความภักดีในตราสินค้า ความคิดเห็น 
 x  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีแนวโน้มว่าจะใช้บริการธนาคารออมสินต่อในอนาคต 3.74 0.46 มาก 
2. ท่านจะกลับมาใช้บริการธนาคารออมสินอีกครั้ง 3.72 0.45 มาก 
3. ท่านจะพิจารณากลับมาใช้บริการธนาคารออมสินก่อนธนาคารอื่น 4.15 0.67 มาก 
4. ท่านมีความยินดีที่จะใช้บริการธนาคารออมสินเป็นหลัก 4.16 0.90 มาก 
5. ท่านรู้สึกความผูกพันกับของธนาคารออมสินทำให้กลับมาใช้บริการต่อ 4.33 0.87 มากที่สุด 

รวม 4.02 0.56 มาก 
 
 3. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที ่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก พบว่า  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า การรับฟังข้อมูลความคิดเห็น การติดตามลูกค้า และช่องทาง
ในการให้บริการ มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก โดยมีนัยสำคัญที่ระดับ .001 
  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เท่ากับ 0.65 โดยที่ 
ตัวพยากรณ์สามารถพยากรณ์ความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก พบว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้
ร้อยละ 42 (R2 = 0.42) มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 0.41 
 

ตารางที่ 3  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก 
 

ตัวแปร b S.E. Beta t Sig. VIF Tolerance 
ค่าคงท่ี (Constant) 4.710 .460  10.237 .000   
1. การสร้างความสัมพันธ์ -.191 .040 -.238 -4.743 .000*** 4.25 0.24 
2. การรักษาลูกค้า .725 .085 .523 8.534 .000*** 5.72 0.18 
3. การรับฟังข้อมูลความคิดเห็น -.400 .041 -.581 -9.816 .000*** 4.34 0.23 
4. การติดตามลูกค้า .190 .057 .284 3.312 .001*** 3.27 0.31 
5. การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ -.113 .068 -.122 -1.673 .095 5.31 0.41 
6. การสื่อสารกับลูกค้า -.042 .032 -.060 -1.306 .192 4.89 0.38 
7. ช่องทางในการให้บริการ -.365 .047 -.349 -7.812 .000*** 3.67 0.25 

*P < .05, **P < .01, ***P < .001 
R = 0.65 
R2= 0.42 
SEest = 0.41 
F = 39.66 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 1. สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก จังหวัดตาก ได้แก่  
1) ปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ เกี่ยวกับสลากดิจิทัล ได้แก่ ปัญหาจากผลกระทบ ปัญหาข้อจำกัด 
ปัญหาประชากรกระจายเป็นกลุ่ม ปัญหามีการแบ่งชั้นความเจริญ ปัญหาการรับรู้ไม่เทาเทียมกัน ปัญหาลูกค้าไม่เข้าใจผลตอบแทน 
ปัญหาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ปัญหาการใช้โทรศัพท์ ปัญหาระบบการสื่อสาร ปัญหาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ   2) ปัญหา
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการรักษาลูกค้า เกี่ยวกับสลากดิจิทัล ได้แก่ ปัญหาลูกค้าขาดความรู้ ปัญหาลูกค้าขาดความเข้าใจ 
ปัญหาการเป็นทางเลือกในการออม ปัญหาช่องทางอำนวยความสะดวก ปัญหาการเป็นการลงทุนระยะสั้น ปัญหาลูกค้าซื้อขายได้
ตลอดเวลา ปัญหากลุ่มลูกค้ามีสลากอยู่แล้ว ปัญหากลุ่มลูกค้าซื้อขายอย่างต่อเนื่อง  3) ปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการรับ
ฟังข้อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับสลากดิจิทัล ได้แก่ ปัญหาการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ปัญหาการมีช่องทางที่หลากหลาย 
ปัญหาช่องทางเฟสบุ๊ก ปัญหาช่องทางผ่าน QR CODE ปัญหาช่องทางว้อยเมล์ ปัญหาช่องทางผ่านผู้จัดการสาขา ปัญหาลูกค้าไม่
ทราบขอ้มูลข่าวสาร ปัญหาการสื่อสาร ปัญหาการเข้าถึงลูกค้า ปัญหาพรมแดน  4) ปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการติดตาม



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๕๔ 

ลูกค้า เกี่ยวกับสลากดิจิทัล ได้แก่ ปัญหาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ปัญหาข้อจำกัดของพนักงาน ปัญหาข้อมูลลูกค้าส่วนงานทำ
หน้าท่ีดูแล ปัญหาสำนักงานเป็นผู้รวบรวมขออนุญาต ปัญหาลูกค้าสามารถซื้อขายเองได้ ปัญหาการซื้อขายผ่านแอพพลิเคช่ัน ปัญหา
ติดตามได้ลำบาก ปัญหาไม่มีลูกค้าใหม่ ปัญหาลูกค้ารู้ข้อมูลอยู่แล้ว  5) ปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการเสนอแนะบริการที่
เป็นประโยชน์ ได้แก่ ปัญหาการให้คำแนะนำ ปัญหาการดูแลลูกค้าอย่างทันท่วงที ปัญหาการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ปัญหาลูกค้า
ต้องการทราบผลตอบแทน ปัญหาประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ปัญหาลูกค้าที่สนใจเป็นลูกค้าเดิม ปัญหากลุ่มลูกค้าใหม่มีน้อย 
ปัญหากลุ่มลูกค้าใหม่ไม่สนใจ  6) ปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการสื่อสารกับลูกค้า เกี่ยวกับสลากดิจิทัล ได้แก่ ปัญหาความรู้
พื้นฐานของลูกค้า ปัญหาการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ปัญหาการหาข้อมูลทางเว็ปไซด์ ปัญหาลูกค้าส่วนใหญ่ทราบข้อมูลอยู่แล้ว ปัญหา
วิธีการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสารที่เหมาะสม ปัญหาการใช้บริการ ปัญหาการหาข้อมูลผ่านแอพพรีเคช่ัน  7) ปัญหาการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ ด้านช่องทางในการให้บริการ เกี ่ยวกับสลากดิจิทัล ได้แก่ ปัญหาการเปิดสลากด้วยตนเอง ปัญหาการใช้บริการทาง
แอพพลิเคชั่น ปัญหาขั้นตอนการให้บริการ ปัญหาแอพพลิเคชั่นใช้ยุ่งยาก ปัญหาพนักงานไม่ค่อยว่าง ปัญหาพนักงานมีงานมาก 
ปัญหาลูกคา้เร่งรีบ 
 2. ความภักดีที่มีส่วนในด้านการแก้ไขปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก จังหวัดตาก 
ทำให้ยอดการจำหน่ายสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความภักดี ด้านการกลับมาใช้บริการต่อ ได้แก่ ควรจูงใจให้ลูกค้า
ใช้บริการ ควรส่งเสริมการตลาด ควรวางแผนการออม ควรวางแผนการลงทุนให้แก่ญาติ ควรบริการด้วยความจริงใจ ควรบริการด้วย
ความสุภาพ ควรมีความซื่อสัตย์ ควรบริการอย่างต่อเนื่อง ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส ควรมีใจรักการบริการ 2) การเสริมสร้างความภักดี 
ด้านการบอกต่อแนะนำให้ผู้อื่น ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ลูกค้าให้คะแนนนิยม ควรให้คำแนะนำลูกค้า ควรศึกษาพฤติกรรมลูกค้า ควร
ส่งเสริมยอดขาย ควรบริการด้วยความจริงใจ ควรเป็นกันเองกับลูกค้า ควรมีความชัดเจน ควรบริการอย่างต่อเนื่อง ควรทำความ
เข้าใจผลิตภัณฑ์ ควรเอาใจใส่ลูกค้า 
 แนวทางเลือกที่เสนอพร้อมเหตุผล (The Purpose Solution) 
 จากแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ทำให้ได้แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 1  
แนวทางเลือกด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านบุคลากร (People) และ
แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านกระบวนการ (Process) มีรายละเอียดดังนี้ 
 แนวทางเล ือกการแก้ไขปัญหาที ่  1 แนวทางเล ือกด้านการส่งเสร ิมการตลาด (Promotion) โดยทำการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคได้รับรู้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ และป้ายโฆษณา เพื่อเ ป็น
การสื่อสารความแตกต่างของสินค้าไปยังผู้บริโภค ให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์และช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้ นอกจากนี้
ควรมีการทำการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิต การให้ส่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลา 
และการแลกของพรีเมียม เป็นต้น ในการดำเนินการคาดว่าประมาณ 100,000 บาท  
 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 2 แนวทางเลือกด้านบุคลากร (People) โดยปรับปรุงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
ได้แก่ พนักงานบริการลูกค้าที่มาใช้บริการซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันหรือปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งลูกค้า
มักจะประเมินคุณภาพของบริการจากพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ดังนั้น ธุรกิจบริการจึ งต้องให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการคัดเลือก รวมทั้งจัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของการให้บริการทั้งในด้านมนุษย์สัมพันธ์ การสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้า และกระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารควรสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้พนักงานมีการบริการที่ดี ในการ
ดำเนินการคาดว่าประมาณ 30,000 บาท 
 แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านกระบวนการ (Process) โดยปรับปรุงวิธีการ และลำดับขั้นตอนในการ
ให้บริการ ซึ่งต้องมีการออกแบบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ทำการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ คู่แข่งขัน
และส่วนแบ่งทางการตลาด ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการดำเนินการคาดว่าประมาณ 50,000 บาท 
จากทางเลือกทั้งหมด ผู้วิจัยตัดสินใจใช้แนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านกระบวนการ (Process) เป็นแนวทาง
การแก้ปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก เนื่ องจากทำให้มีต้นทุนต่ำสุดมีกาไร
เพิ่มขึ้น สามารถอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และการแข่งขันที่รุนแรง สามารถชนะคู่แข่งขันในระยะสั้น และใช้งบประมาณ
เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ได้ 
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๒๕๕ 

 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) 
 จากแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที ่ 3 แนวทางเลือกด้านกระบวนการ (Process)  มีดัชนีชี ้ว ัดความสำเร็จ (Key 
Performance Indicators) ดังนี ้
 1. ลูกค้าได้รับดูแลลูกค้าโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ทำให้ซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก 
จังหวัดตาก เพิ่มขึ้น 
 2. ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมากข้ึน ทำให้เกิดความพึงพอใจในการบริการของธนาคารออมสินเขตตาก จังหวัดตาก 
 3. ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทำให้เกิดความสนใจที่จะซื้อสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก 
จังหวัดตาก เพิ่มขึ้น 
 4. ลูกค้าได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความภักดีในการใช้บริการของธนาคารออมสินเขตตาก จังหวัดตาก 
 ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factors) 
 จากแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านกระบวนการ (Process) มีปัจจัยความสำเร็จ (Key Success 
Factors) ดังนี ้
 1. พนักงาน ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก สามารถดูแลลูกค้าโดยให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์กับลูกค้า  
 2. พนักงาน ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ 
 3. พนักงาน ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก หาความรู้เพิ่มเติมและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น  
 4. พนักงาน ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมยอดขาย 
 แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)   
 จากแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาที่ 3 แนวทางเลือกด้านกระบวนการ (Process) มีแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 
ดังนี ้
 1. ผู้บริหาร ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ส่งเสริมให้พนักงานดูแลลูกค้าโดยให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์กับลูกค้า  
 2. ผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ส่งเสริมให้พนักงานบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ 
 3. ผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ส่งเสริมให้พนักงานหาความรู้เพิ่มเติมและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้
มากขึ้น  
 4. ผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ส่งเสริมให้พนักงานบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมยอดขาย 
 แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
 ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ควรมีแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) โดยกลยุทธ์สำคัญ
ซึ่งต้องคำนึงถึง คือ ความรวดเร็ว และความสะดวกในการให้บริการ ดังนั้นธุรกิจจะต้องเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาจหาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการให้บริการ และทำการอบรมพนักงานท่ีให้บริการ ให้มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มมากข้ึน  
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวจิัย 
 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านได้แก่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ การรักษาลูกค้า การรับฟังข้อมูลความคิดเห็น การติดตามลูกค้า การเสนอแนะบริการที่เป็นประโยชน์ การสื่อสารกับ
ลูกค้า ช่องทางในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ส่วนความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทุกด้านได้แก่ ด้านการกลับมาใช้บริการต่อ ด้านการบอกต่อแนะนำให้ผู้อื่น อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้น ปัญหาการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก จังหวัดตาก ได้แก่ ปัญหาจากผลกระทบ ปัญหาข้อจำกัด ปัญหาลูกค้า
ขาดความรู้ ปัญหาลูกค้าขาดความเข้าใจ ปัญหาการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ปัญหาการมีช่องทางที่หลากหลาย ปัญหาไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ปัญหาข้อจำกัดของพนักงาน ปัญหาการให้คำแนะนำ ปัญหาการดูแลลูกค้าอย่างทันท่วงที ปัญหาความรู้
พื้นฐานของลูกค้า ปัญหาการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ปัญหาการเปิดสลากด้วยตนเอง ปัญหาการใช้บริการทางแอพพลิเคช่ัน และการ
แก้ไขปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สลากดิจิทัลของธนาคารออมสินเขตตาก จังหวัดตาก ทำให้ยอดการจำหน่ายสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ควรจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการ ควรส่งเสริมการตลาด ควรบริการด้วยความจริงใจ ควรบริการด้วยความสุภาพ ควรให้คำแนะนำ
ลูกค้า ควรศึกษาพฤติกรรมลูกค้า ควรส่งเสริมยอดขาย  
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๒๕๖ 

 อภิปรายผลการวิจัย 
 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ด้านการสร้างความสัมพันธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสำคัญต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ของธนาคารที่สนับสุนนด้วยระบบและ
เทคโนโลยี ให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทำการสร้าง รักษา และนำเสนอคุณค่าไปยังลูกค้าเป้าหมาย จนเกิด
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ก่อให้เกิดความจงรักภักดี และความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวระหว่างลูกค้ากับองค์กรธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัชรพงศ์ จันทรดี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
ออมสินภาค 9 ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
 ความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ด้านการกลับมาใช้บริการต่อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสำคัญต่อความภักดีในตราสินค้า สลากดิจิทัล ของธนาคารออมสินเขตตาก ด้านการกลับมาใช้บริการต่อ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ความภักดีในตราสินค้า เป็นการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าหนึ่ งไม่ว่า
จะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึงหรือตรงใจผู้บริโภค ทำให้ลูกค้าติดตราสินค้า และเลือกซื้อของจากตราสินค้านั้นซ้ำต่อเนื ่องไป
เรื่อยๆ การที่ผู้บริโภครักและศรัทธาในสินค้ายี่ห้อหนึ่งจนยากท่ีจะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้ายี่ห้ออื่น ผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับตรา
ยี่ห้อนั้นและซื้อสินค้านั้นด้วยความเคยชิน สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความภักดีของ
ลูกค้าตามแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อความภักดีในทุกๆ 
ด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมากต่อร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ ด้านการซื้อซ้ำปกติ ด้านการซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการบอกต่อ
บุคคลอื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหาร ธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ควรส่งเสริมให้พนักงานดูแลลูกค้าโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์  
กับลูกค้า  
 2. ผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ควรส่งเสริมให้พนักงานบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ 
 3. ผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ควรส่งเสริมให้พนักงานหาความรู้เพิ่มเติมและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์
ให้มากข้ึน  
 4. ผู้บริหารธนาคารออมสิน เขตตาก จังหวัดตาก ควรส่งเสริมให้พนักงานบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมยอดขาย 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรทำการศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารลูกค้าสมัพันธ์สลากดจิิทัลกับธนาคารอื่นๆ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและ
ปรับปรุงการจัดความสัมพันธ์ได้ดียิ่งข้ึน 
 2. ควรทำการศึกษาความพึงพอใจจากการใช้บริการของธนาคารออมสิน เพื่อสามารถประเมินความจงรักภักดีได้ดียิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชุม
ทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ โดยศึกษาจาก
ประชากรกลุ่มคนที่เคยใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกลและอาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวน 393 คน และทำการวิเคราะห์  
รูปแบบเชิงโครงสร้าง ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องของโมเดล P-Value = 0.021, 𝑥2/df = 1.285, RMSEA = 0.027, CFI = 0.758 และ 
TLI = 0.989  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และการรับรู้การ  
มีชื ่อเสียง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิชันผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ และนอกจากนี ้ยังพบว่า ความคาดหวัง  
ในประสิทธิภาพและความคาดหวังในความพยายาม ยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้งานอีกด้วย 
 
คำสำคัญ:   แอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์ ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมความตั้งใจ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the Factors Influencing Behavioral Intention to Use the Video 
Conferencing Application during Coronavirus 2 0 1 9  Pandemic. This study was conducted from a sample of 3 9 3 
people who used the video conferencing application and live in Thailand by using online questionnaires as a 
tool for data collection. The Structural models were analyzed using AMOS program, Equation model showed a 
goodness-of-fit with P-Value = 0.021, 𝑥2/df = 1.285, RMSEA = 0.027, CFI = 0.758 and TLI = 0.989. The results of 
this research indicated that effect between performance expectancy, effort expectancy and perceived reputation 
had a positive impact on use behavioral through the behavioral intention. Furthermore, performance expectancy 
and Effort expectancy had a direct impact on use behavioral. 
 

Keywords:   Video Conferencing Application, UTAUT, Behavioral Intention 
 
บทนำ 
 การประชุมทางไกล (Video Conference) คือ การนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสาน โดยผู้ประชุมจะมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ผ่านทางจอภาพ อาจเป็นคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ การประชุมทางไกลสามารถช่วยให้การประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุดได้มาประชุมเสมือนอยู่ในห้อง
เดียวกัน สามารถแชร์งานต่างๆ ในแต่ละจุดให้เห็นเหมือนกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ เพื่ออภิปราย
ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และยังอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน โดยไม่จำเป็นต้อง
เดินทางไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย (Turn On Solution, 2017) 
 ปัจจุบันการประชุมทางไกลมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การอนามัย
โลก (World Health Organization) ได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก โดยไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งใน
สัตว์และคน กรณีที่แพร่ระบาดมาสู่คนนั้นจะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง  
 

  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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(World Health Organization, 2020) องค์การอนามัยโลกจึงได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับประชาชน 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 เมื่อมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งผลให้ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล หลายหน่วยงานภาคส่วนและองค์กรต่าง
ช่วยกันหามาตรการป้องกันที่หลากหลาย โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือ การออกนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work 
From Home) เพื่อช่วยลดการเดินทางของพนักงานที่ต้องออกมาทำงานข้างนอก ทำให้แอปพลิเคชันประชุมทางไกลได้ถูกนำมาใช้
เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และรองรับการทำงานผ่านทางออนไลน์ เช่น ทรูวีรูม (True VROOM), ซูม (Zoom), กูเกิลแฮงเอาท์ 
(Google Hangout), สไกป์ (Skype), ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams) และอื่นๆอีกมากมาย 
 โกลบอลเว็บอินเด็กซ์ (Kemp, 2020) คาดว่าจะมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกลบ่อยขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อนเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งจากรายงานเดือนเมษายน พบว่า ซูม ( Zoom) เป็น 
แอปพลิเคชันประชุมทางไกลที่มีผู้เข้าใช้งานมากท่ีสุดเป็นจำนวน 300 ล้านคนต่อวัน 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้  
แอปพลิเคชันประชุมทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เพราะปัจจัยต่างๆ นั้นจะสามารถ
เป็นสิ่งที่ช้ีวัดต่อการเลือกใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกลของผู้ที่ทำงานท่ีบ้านได้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และการรับรู้ความมีช่ือเสียง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ  
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ อันได้แก่ อิทธิพลทางสังคม การรับรู ้ถึงความปลอดภัย ความคาดหวัง  
ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และการรับรู้ความมีช่ือเสียง 
 
กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) 
นำเสนอโดย (Venkatesh, Morris, Davis , & Davis, 2003) เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากพฤติกรรม
ความตั้งใจ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
(Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence)  
 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ระดับที่บุคคลเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่จะช่วยทำให้บรรลุผลการปฏิบัติงานได้เพิ ่มมากขึ้น (Venkatesh, Morris, Davis , & Davis, 2003) ผลการศึกษาทฤษฎีการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการทำงานจากที่บ้านช่วงโควิด -19 ของประเทศอินโดนีเซียพบว่าความคาดหวังด้านประสิทธิภาพมี
ผลกระทบกับพฤติกรรมความตั้งใจของพนักงานในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานจากท่ีบ้านช่วงโควิด-19 (Razif, et al., 2020) และ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความคาดหวังในประสิทธิภาพนั้นมีอิทธิพลโดยตรงกับการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยอิบาดันประเทศไนจีเรีย (Onaolapo & Oyewole, 2018)  
 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง การรับรู้ถึงระดับความสะดวก และความสามารถในการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของแต่ละบุคคล (Rogers, 2003) จากงานวิจัย (Nam, Tham, Khatibi, & Azam, 2019) ที่ได้แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของความคาดหวังในความพยายามส่งผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้งานการชำระ
เงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศกัมพูชา และนอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่ค้นพบว่า ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธพิล
เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อการใช้งานพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภครุ่นใหม่สำหรับแอปพลิเคชันเครือข่ายทางสังคม ( Social 
Networking Application) (Chua, Rezaei, Gu, Oh, & Jambulingam, 2018) 
 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) คือ ระดับที่บุคคลรับรู ้ว่าผู ้อื ่นมีความสำคัญ และทำให้มีความเชื ่อว่าควรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ (Venkatesh, Morris, Davis , & Davis, 2003) ซึ่งหมายความว่าปัจจัยแวดล้อม เช่น ความคิดเห็นของ
เพื่อน ญาติ หรือบุคคลสำคัญอื่นๆ มีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคล (López-Nicolas, Molina Castillo, & Bouwman, 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๕๙ 

2008) จากงานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำไปใช้และความตั้งใจในการใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Oliveira, 
Thomas, Baptista, & Campos, 2016) พบว่า อิทธิพลทางสังคมในหมู่ลูกค้าในการแนะนำเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจของลูกค้าท่ีจะใช้งานบริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคต 
 จากแบบจำลองของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี(Venkatesh, Morris, Davis , & Davis, 2003) พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจ (Behavioral Intention) ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก 3 ปัจจัยหลัก มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้ (Use Behavior) 
 การรับรู้ถึงความปลอดภัย (Perceived Security) คือ การรับรู้ของผู้ใช้งานว่าผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดา้นความ
ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการเข้ารหัสในการเข้าถึงข้อมูล (Kim, Ferrin, & Rao, 2009)  ใน
การศึกษาวิจัยของ (Oliveira, Thomas, Baptista, & Campos, 2016) พบว่าการรับรู้ถึงความปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตัวกำหนดโดยตรงต่อความตั้งใจของลูกค้าในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ดังนั้น
ความสำคัญของการรับรู้ความปลอดภัยมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 การรับรู้ความมีชื่อเสียง (Perceived Reputation) การรับรู้ของลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับคุณภาพและการบริการที่
เกี่ยวข้องกับแบรนด์ (Veloutsou & Moutinho, 2009) การมีชื่อเสียงจะได้รับการประเมินผ่านประสบการณ์ หรือผ่านข้อมูลจาก
บุคคลที่สามที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง (Allen, 1984) จากการศึกษา (Muller & Klerk, 2020) พบว่า การรับรู้ความมี
ชื่อเสียงของแบรนด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจของนักเรียนเจเนอเรชั่นวายในการใช้อุปกรณ์ติดตามกิจกรรมที่สวมใส่ได้ 
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีศึกษาว่า การรับรู้ความมีช่ือเสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกเรียนหลักสตูรการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในปากีสถาน (Khan, et al., 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Research) 
 

 สมมติฐานที่ H1: อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุมทางไกล  
ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

 สมมติฐานที่ H2: การรับรู้ถึงความปลอดภัย (PS) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

 สมมติฐานที่ H3: ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุม
ทางไกล ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

 สมมติฐานที่ H4: ความคาดหวังในความพยายาม (EE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุม
ทางไกล ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

 สมมติฐานที่ H5: การรับรู้ความมีชื่อเสียง (PR) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

 สมมติฐานที่ H6: พฤติกรรมความตั้งใจ (BI) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
 สมมติฐานที่ H7: ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุม

ทางไกล 
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๒๖๐ 

 สมมติฐานที่ H8: ความคาดหวังในความพยายาม (EE) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุม
ทางไกล 

 สมมติฐานที่ H9: การรับรู้ความมีช่ือเสียง (PR) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน (USE) แอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยนี ้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ (Online 
Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ประชากร  
กลุ่มคนท่ีเคยใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกลและอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทำการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
วิเคราะห์ค่าอำนาจในการทดสอบ (Power Analysis) ด้วยโปรแกรม G*Power โดยทำการกำหนด α ที ่ระดับ 0.05 กำหนด 
ค่าอำนาจการทดสอบ 1-β ที่ระดับ 0.95 ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.10 และจำนวนตัวแปรในการทำนาย เท่ากับ 6  
 จากผลการคำนวณของโปรแกรมทำให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 215 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการปรับจำนวนขนาด
ตัวอย่างแบบสอบถามเพิ่มเติมเป็น 300 ตัวอย่าง และเพิ่มการเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับการศึกษานำร่อง (Pilot Study) เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่นอีก 60 ตัวอย่าง รวมเป็น 360 ตัวอย่าง  
 จากนั้นได้นำแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยได้ทำการศึกษานำร่อง (Pilot Study) กับกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 60 ตัวอย่าง ซึ่งจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
พบว่า ความน่าเชื่อถือของทุกคำถามมีค่ามากกว่า 0.70 
 
สรุปผลการศึกษา 
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการศึกษาวิจัยพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 429 คน โดยมีผู้ที่เคยใช้งาน  
แอปพลิเคชันประชุมทางไกลที ่สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นจำนวน 393 คน เมื ่อนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
 

ข้อมูลประชากร จำนวน % 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
อาย ุ
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 
อาชีพ 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
พนักงานบริษัทเอกชน 
ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ / 
รับจ้างอิสระ  
อื่นๆ 

 
142 
251 

 
235 
101 
30 
27 

 
14 

241 
121 
17 

 
73 

250 
13 
28 
29 

 
36.13 
63.87 

 
59.80 
25.70 
7.63 
6.87 
 

3.56 
61.32 
30.79 
4.33 
 

18.58 
63.61 
3.31 
7.12 
7.38 
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๒๖๑ 

ข้อมูลประชากร จำนวน % 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ำกว่า 15,000 บาท 
15,000-30,000 บาท 
30,001-45,000 บาท 
45,001-60,000 บาท 
60,001-75,000 บาท 
มากกว่า 75,000 บาทขึ้นไป 
ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
ต่ำกว่า 6 เดือน 
6-12 เดือน 
มากกว่า 1 ปีแต่ยังไม่ถึง 2 ปี 
2 ปีขึ้นไป 
ความถี่ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
1 วันต่อสัปดาห์ 
2–3 วันต่อสัปดาห์ 
4–6 วันต่อสัปดาห์ 
ทุกวัน 

 
23 

112 
108 
75 
28 
47 

 
54 
92 

155 
92 

 
89 

132 
98 
74 

 
5.85 

28.50 
27.48 
19.08 
7.12 

11.96 
 

13.74 
23.41 
39.44 
23.41 

 
22.65 
33.59 
24.94 
18.83 

 
 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อวิเคราะห์หาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
Effect) ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้าง SEM (Structural Equation Modelling) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS 
(Analysis of Moment Structures) ในการพิสูจน์ข้อสมมติฐานของงานวิจัยและอธิบายระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวจากกรอบแนวคิดการวิจัย (Research Model) และได้ทำการปรับรูปแบบโมเดล เพื่อให้โมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องแสดงในภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดลตามสมมติฐานงานวิจัย 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
 

ตัวแปรผล อิทธิพล 
ตัวแปรเหตุ 

SI PS PE EE PR BI 
BI ทางตรง 0.096 0.097 0.216*** 0.251*** 0.157** - 
 ทางอ้อม - - - - - - 

USE ทางตรง - - 0.180*** 0.268*** 0.022 0.458*** 
 ทางอ้อม 0.044 0.045 0.099** 0.115** 0.072* - 

หมายเหตุ   *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p < 0.001 
 

 จากภาพท่ี 2 และตารางที่ 3 สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากสมมติฐานการวิจัยได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
 
 สมมติฐาน สรุปผลการทดสอบ ผลการทดสอบ 
H1 อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล (USE) ผ่าน
พฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

ไม่มีอิทธิพล เนื ่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.140 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญคือ 
0.05 

ปฏิเสธ 

H2 การรับรู ้ถ ึงความปลอดภัย (PS) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
(USE) ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

ไม่มีอิทธิพล เนื ่องจากมีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.074 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญคือ 
0.05 

ปฏิเสธ 

H3 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
(USE) ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

ม ีอ ิทธ ิพล  ค ิด เป ็นค ่ าน ้ ำหน ัก 0.099 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ยอมรับ 

H4 ความคาดหวังในความพยายาม (EE) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
(USE) ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

ม ีอ ิทธ ิพล ค ิด เป ็นค ่ าน ้ ำหน ัก 0.115 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ยอมรับ 

H5 การร ับร ู ้ความม ีช ื ่อเส ียง (PR) ม ีอ ิทธ ิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
(USE) ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) 

ม ีอ ิทธ ิพล  ค ิด เป ็นค ่ าน ้ ำหน ัก 0.072 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ยอมรับ 

H6 พฤติกรรมความตั้งใจ (BI) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้งานแอปพลเิคชันประชุมทางไกล (USE) 

ม ีอ ิทธ ิพล  ค ิด เป ็นค ่ าน ้ ำหน ัก 0.458 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001  

ยอมรับ 

H7 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
(USE) 

ม ีอ ิทธ ิพล  ค ิด เป ็นค ่ าน ้ ำหน ัก 0.180 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ยอมรับ 

H8 ความคาดหวังในความพยายาม (EE) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
(USE) 

ม ีอ ิทธ ิพล  ค ิด เป ็นค ่ าน ้ ำหน ัก 0.268 มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ยอมรับ 

H9 การร ับร ู ้ความม ีช ื ่อเส ียง (PR) ม ีอ ิทธ ิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล 
(USE) 

ไม่มีอิทธิพล เนื่องจากมีค่า P เท่ากับ 0.674 
ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญคือ 0.05  

ปฏิเสธ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาและวิจัยเรื่องปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล ในสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการวิจัยอยู่บนพื้นฐานทฤษฎี บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และพฤติกรรมความตั้งใจ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม และการรับรู้ความมีช่ือเสียง เป็นปัจจัยจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ ที่มีการ
ส่งผ่านพฤติกรรมความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้วิจัยขอ
อภิปรายผลเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 อิทธิพลทางสังคม จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกลผ่าน
พฤติกรรมความตั้งใจ โดยอาจจะเกิดจากในการทำการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้แต่ละหน่วยงานจำเป็นต้องหาเครื่องมือเพื่อมารองรับสำหรับใช้ในการ
สื่อสารในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บุคคลในครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลรอบข้างไม่ได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะ
ใช้งานแอปพลิเคชันทางไกล ซึ่งไม่ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ Venkatesh, 
Morris, Davis , & Davis (2003) 
 การรับรู้ถึงความปลอดภัย จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล
ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Oliveira, Thomas, Baptista, & Campos (2016) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
ความตั้งใจที่จะใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น เกิดจากการรู้ถึงความปลอดภัยในการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคล โดยจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างอาจจะมีการให้ความสำคัญ และมีความเชื่อมั่นในเรื่องของชื่อเสียงของแอป
พลิเคชัน จึงทำให้มองข้ามปัจจัยการรับรู้ถึงความปลอดภัย  
 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล
ผ่านพฤติกรรมความตั้งใจ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและคาดหวังต่อแอปพลิเคชันประชุมทางไกลที่จะต้องมี
คุณภาพ สามารถช่วยให้อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน รวมไปถึงยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้สูงสุด ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Razif, et al. (2020) ที่กล่าวว่า ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพส่งผลกับพฤติกรรมความตั้งใจของพนักงานในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในการทำงานจากที่บ้านช่วงโควิด-19 ของ
ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ีจากผลการศึกษาวิจัยยังพบอีกด้วยว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม
การใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Onaolapo & Oyewole (2018) ที่ได้กล่าวว่าความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพมีอิทธิพลโดยตรงกับการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในประเทศ
ไนจีเรีย 
 ความคาดหวังในความพยายาม จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล
ผา่นพฤติกรรมความตั้งใจ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจในแอปพลิเคชันประชุมทางไกลก่อนที่จะมีความตั้งใจ
ที่จะใช้ และนำไปสู่การตัดสินใจที่จะใช้แอปพลิเคชัน ดังนั้นแอปพลิเคชันประชุมทางไกลควรจะพัฒนามาให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่
ซับซ้อนและมีความสะดวกต่อการใช้งาน ซึ ่งสอดคล้องตามทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ 
Venkatesh, Morris, Davis , & Davis (2003) และนอกจากน้ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยว่า ความคาดหวังในความพยายาม มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกลโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ทำการศึกษาความคาดหวังในความ
พยายามมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้งานผู้บริโภครุ่นใหม่สำหรับแอปพลิเคชันเครือข่ายทางสังคม Chua, Rezaei, Gu, Oh, 
& Jambulingam (2018) 
 การรับรู้ความมีชื่อเสียง จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล ผ่าน
พฤติกรรมความตั้งใจ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการพิจารณาและให้ความสำคัญในเรื่องของช่ือเสียงของผู้ให้บริการใน
การตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชัน โดยอาจจะได้ยินหรืออ่านมาจากการเล่าประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้งานทั้งในด้า นคุณภาพและการ
ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Muller & Klerk (2020) แต่ในทางตรงกันข้าม การรับรู้ความมีชื่อเสียง ไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกลทางตรง อาจเกิดจากเมื่อผู้ใช้งานได้ลองใช้แอปพลิเคชันแล้วพบว่าไม่สามารถ
ตอบสนองหรือไม่สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง ผู้ใช้งานจึงมีการพิจารณาในปัจจัยด้านอ่ืนๆ ในการเลือกที่จะใช้งาน
แทน เช่น ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ หรือความคาดหวังในความพยายาม ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Khan, et al. (2018) 
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พฤติกรรมความตั้งใจ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันประชุมทางไกล โดยพฤติกรรม
ความตั้งใจในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ และความคาดหวังในความพยายาม 
ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ Venkatesh, Morris, Davis , & Davis 
(2003) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันประชุมทางไกล โดยทำการ
กำหนดช่วงเวลาที่ทำการศึกษาเป็นช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดที่
เกิดขึ ้นจนถึงปัจจุบันมีระยะเวลาประมานมากกว่า 1 ปี จึงทำให้หลายหน่วยงานมีการปรับตัว และอาจจะมีการเพิ่มนโยบาย
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการทำงานให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการนำแอปพลิเคชันประชุมทางไกลมาใช้
ในการทำงานมากยิ่งข้ึน ดังนั้นการศึกษาในอนาคตทางผู้วิจัยขอเสนอให้ ทำการศึกษาหลังจากท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ และอาจจจะมีการเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อท่ีจะได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม และสามารถนำผลมาทำการพัฒนาแอปพลิเคชันประชุมทางไกลให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ใช้งานต่อไปในอนาคต 
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การใช้โปรแกรมเชิงเส้นวิเคราะห์การจัดสรรการขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดสระแก้ว 
Using Linear Programming for Analysis Transportation Management Maize Yields 

in Sa Kaeo Province 

พิสิษฐ์ บึงบัว (Pisit Bungbua)1 
ญาณิน พัดโสภา (Yanin Patsopa)2 

เดโช ปาสองห้อง (Dacho Pasonghong)3 
นันทนา ประสังกุล (Nantana Prasaengkul)4 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดสรรการขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อ  

ในจังหวัดสระแก้ว และ 2) เปรียบเทียบการจัดการการขนส่งผลผลิตกรณีที่กำหนดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในและแปลงปลูกที่เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) 
จากโปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิจัยพบว่า กรณีการวิเคราะห์ในสถานการปกติ จะมีต้นทุนการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โดยรวมเท่ากับ 3,075,576.91 บาท และในสถานการณ์ที่กำหนดให้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแปรงปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 จะมีต้นทุนการขนส่งผลผลิตรวมเท่ากับ 3,309,212.95 บาท คิดเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น 233,636.04 บาท หรือคิดเป็นต้นทุน 
การขนส่งที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 และควรเพิ่มแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 แห่งในอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด 
อำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร  

คำสำคัญ:   โปรแกรมเชิงเส้น การจัดการการขนส่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

Abstract 
The purpose of this research were study to 1) To study maize yields transportation from maize plot to 

trading market in Sa Kaeo Province. 2) To compare the cost of per the maize yields transportation with post 
identify increasing maize yields that 20%. This research was quantitative research. The research instrument was 
linear programming from Microsoft excel. The research found that the recent, Cost of maize yields transportation 
was 3,075,576.91 baht and maize yields increase that 20% cost of transportation was 3,309,212.95 baht different 
233,636.04 baht or cost increasing 7.60%. The suggestion to increase trading market a number 4 places in 
Khao Chakan, Khlong Hat, Mueang Sa Kaeo and Watthana Nakhon 

Keywords:   Linear Programming Transportation Management Maize 

บทนำ 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยเป็นสินค้าส่งออกสำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศ วัตถุดิบหลักในการเลี้ยงสัตว์ในการ

ทำอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 94 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมลด็พันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญในภมูิภาคอาเซียน มีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในการวิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยปลอดการดัดแปรทางพันธุกรรม ( Non Genetic Modified 
Organisms :Non - GMOs) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถนำไปแปรรูปเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มได้หลากหลาย เช่น พลาสติกชีวภาพ 
(ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) เอทานอล (ทดแทนพลังงาน) สามารถปลูกในพื้นที่นาฤดูแล้ง เพื่อ ทดแทนการทำนาปรังได้ 
(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี, 2562)  

1,2 อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
3,4 นิสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
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 การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้น้ำในการเพาะปลูก และด้วยปัญหา
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งกระจายไปในหลายพื้นที่ เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บางส่วนจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกเป็นการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น มันสำปะหลังแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ดังนั้นการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลดลงจึงส่งผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตเนื้อสัตว์ส่งออกและบริโภคภายในประเทศ ภาครัฐได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำโครงการประกันรายได้ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรหันกลับมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น  
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดสระแก้วได้ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาหนอนกระทู้ระบาดทำลาย
ผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ประกอบจังหวัดสระแก้วได้รบัผลกระทบจากภัยแลง้ลดลง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในจังหวดั
สระแก้วมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไร่เพิ่มมากข้ึน (สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว, 2563) พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัด
สระแก้วมีเนื้อที่ 99,254 ไร่ ผลผลิต 63,693 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 653 ก.ก./ไร่ ปลูกมากในเขตพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์คลองหาด วัง
สมบูรณ์ วังน้ำเย็น และเมืองสระแก้ว เพาะปลูกในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม ระยะเวลาเก็บเกี่ยว เดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม กันยายน พันธุ์ท่ีปลูก ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว (สำนักงานพานิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2559) การแนวโน้มการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเพิ่มมากข้ึนในจังหวัด ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีแผนการจัดสรรผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแหล่งรับซื้อในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการจัดสรรการขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดสรรขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยังแห่ลงรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว กรณีที่มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 พื้นที่ท่ีทำการศึกษา คือ พื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่  เขาฉกรรจ์ คลองหาด โคกสูง ตาพระยา 
เมืองสระแก้ว วังนำ้เย็น วังสมบูรณ์ วัฒนานคร และ อรัญประเทศ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวนแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละอำเภอในจังหวัดสระแก้ว พบว่า เขาฉกรรจ์  
มีแหล่งรับซื้อ 6 แห่ง มีความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 8,591 ตัน/ปี, คลองหาด มีแหล่งรับซื้อ 5 แห่ง มีความต้องการผลผลติ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 16,203 ตัน/ปี, เมืองสระแก้ว มีแหล่งรับซื้อ 1 แห่งมีความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11,312 ตัน/ปี,  
วังน้ำเย็น มีแหล่งรับซื้อ 2 แห่ง มีความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11,386 ตัน/ปี, วังสมบูรณ์ มีแหล่งรับซื้อ 9 แห่ง มีความ
ต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9,919 ตัน/ปี, วัฒนานคร มีแหล่งรับซื้อ 1 แห่ง มีความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3,930 
ตัน/ปี, อรัญประเทศ โคกสูงและตาพระยา ไม่มีแหล่งรับซื้อ  
 ผลผลิตและพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละอำเภอ ดังนี้ เขาฉกรรจ์ มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8,591 ตัน/ปี  
มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 12,919 ไร่, คลองหาด มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 16,203 ตัน/ปี มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 25,801ไร่, เมืองสระแก้ว มี
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11,312 ตัน/ปี มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 17,702 ไร่, วังน้ำเย็น มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11,386 ตัน/ปี มีพื้นที่
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เก็บเกี่ยว 16,105 ไร่, วังสมบูรณ์ มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9,919  ตัน/ปี มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 15,284 ไร่, วัฒนานคร มีผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3,930 ตัน/ปี มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 5,822 ไร่, อรัญประเทศ มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,352 ตัน/ปี มีพื้นที่เกบ็เกี่ยว 
3,900 ไร่ รวม 63,693 ตัน 97,533 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 2  ระยะทางระหว่างอำเภอในจังหวัดสระแก้ว (หน่วย : กิโลเมตร) (Google Map) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้น (Linear programming) โดยคำนวณจาก
การใช้คำสัง Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการจัดสรรการขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยพิจารณาถึงความสามารถใน
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแต่ละอำเภอ ปริมาณความสามารถในการรับซื้อของแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละอำเภอ ของ
จังหวัดสระแก้ว และต้นทุนในการขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปแหล่งรับซื้อ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมเชิงเส้น (Linear programming) วิเคราะห์การจัดสรรการขนผลผลิตส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยัง
แหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้มีต้นทุนการขนส่งผลผลิตโดยรวมต่ำที่สุด 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมเชิงเส้น การจัดสรรแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้ว 
ซึ ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้น สามารถเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ( Mathematical model)  
โดยกำหนดกลุ่มตัวแปร (Sets of variables) ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective function) และข้อจำกัด (Constraints) ดังนี ้
 

 เซต (Sets) 
  𝑃𝑀𝐴 เซตของแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
  𝐷𝑀𝐴  เซตของแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables) 
  ijx  จำนวนผลผลติจากแปลงปลูกอำเภอ i  เพื่อส่งไปขายที่แหล่งรับซื้อเดมิในอำเภอ j  

  ijy  จำนวนผลผลติจากแปลงปลูกอำเภอ i  เพื่อส่งไปขายที่แหล่งรับซื้อใหม่ในอำเภอ j  

 ข้อมูลค่าคงที่ (Parameters)  

  ija   ต้นทุนการขนส่งผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอ i  เพื่อส่งไปขายที่แหล่งรับซื้อเดมิในอำเภอ j  (บาท/ตัน) 
  ijb   ต้นทุนการขนส่งผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอ i  เพื่อส่งไปขายที่แหล่งรับซื้อใหม่ในอำเภอ j  (บาท/ตัน)  
  

iPOMA  ความสามารถในการผลผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแหล่งผลิตเดิมในอำเภอ j (ตัน) 
  iPNMA  ความสามารถในการผลผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแหล่งผลิตใหม่ในอำเภอ j (ตัน) 

  jDOMA  ความต้องการผลผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตวข์องแหล่งรับซื้อเดิมในอำเภอ j  (ตัน) 

  
jDNMA  ความต้องการผลผลติข้าวโพดเลี้ยงสัตวข์องแหล่งรับซื้อใหม่ในอำเภอ j  (ตัน) 
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 ฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective function)  
 

  Minimize 
j

ijij

i

xa +
ij

j

ij

i

yb   (1) 

 

 ข้อจำกัด (Constraints) 
 

 
i

i j

ij POMAx   สำหรับ ,PMAi DMAj  (2) 

 
i

i j

ij PNMAy   สำหรับ ,PMAi DMAj  (3) 

 
j

i j

ij DOMAx   สำหรับ ,PMAi DMAj  (4) 

 
j

i j

ij DNMAy   สำหรับ ,PMAi DMAj  (5) 

 0ijij yx  สำหรับ ,PMAi DMAj  (6) 

 
 ฟังก์ชันเป้าหมาย (1) เพื่อกำหนดให้ต้นทุนการขนส่งผลผลิตจากแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจำนวนผลผลิตจากแปลง
ปลูกเดิมและใหม่ของในอำเภอ i  เพื่อส่งไปขายที่แหล่งรับซื้อเดิมและใหม่ในอำเภอ j  ให้มีต้นทุนการขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ต่ำที่สุด 

 ฟังก์ชันเป้าหมาย (2) เพื่อกำหนดปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกเดิมในอำเภอ i  และส่งไปยังแหล่งรับ
ซื้อเดิมที ่ j  ไม่เกินความสามารถการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแปลงปลูกเดิมที่ i   
 ฟังก์ชันเป้าหมาย (3) เพื่อกำหนดปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกใหม่ในอำเภอท่ี i และส่งไปยังแหล่งรับ
ซื้อใหม่ที ่ j  ไม่เกินความสามารถการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของแปลงปลูกใหม่ i  
 ฟังก์ชันเป้าหมาย (4) เพื่อกำหนดปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกเดิมในอำเภอที่ i และส่งไปยังแหล่งรับ
ซื้อเดิมที ่ j  ไม่เกินความต้องการของแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดิมของอำเภอ j  
 ฟังก์ชันเป้าหมาย (5) เพื่อกำหนดปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกใหม่ในอำเภอท่ี i และส่งไปยังแหล่งรับ
ซื้อใหม่ที ่ j  ไม่เกินความต้องการของแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของอำเภอ j   
 ฟังก์ชันเป้าหมาย (6) เพื่อกำหนดปริมาณผลผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์จากแปลงปลูกเดิมในอำเภอ i และสง่ไปยงัแหล่งรับซือ้
เดิมที่ j  และเพื่อกำหนดปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกใหม่อำเภอท่ี i  และส่งไปยังแหล่งรับซื้อใหม่ที่ j  ต้องไม่
ติดลบ 
 
ผลการวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้น 
 การจัดสรรผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้วอย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
อำเภอ โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น ซึ่งพิจารณาความสามารถในการผลิตของแต่ละอำเภอและความต้องการของแหล่งรับซื้อในจังหวัด
สระแก้ว เพื่อให้มีต้นทุนการขนส่งผลผลิตโดยรวมต่ำที่สุด ผลลัพธ์การคำนวณเพื่อจัดสรรผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไป
ยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้วแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลลัพธ์การคำนวณการจัดสรรขนส่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว 

ผลลัพธ์การคำนวณการจัดสรรขนส่งจากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้ว ปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว 6 อำเภอได้แก่ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด อำเภอ
เมืองสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอวัฒนานคร โดยผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอเขาฉกรรจ์รวมทั้งหมด 
43,960.98 ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอเขาฉกรรจจ์ำนวน 43,960.98 ตัน ผลผลิตจากแปลงปลกูในอำเภอคลองหาดรวมทัง้หมด 
8,654.02 ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอคลองหาดจำนวน 4,950.48 ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอวังน้ำเย็นจำนวน 1,300.00 
ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอวังสมบูรณ์จำนวน 2,403.54 ตัน ผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอโคกสูงรวมทั้งหมด 105.00 ตัน 
ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอคลองหาดจำนวน 105.00 ตัน ผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอเมืองสระแก้วรวมทั้งหมด 3,214.16 ตัน 
ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอเขาฉกรรจ์จำนวน 3,214.16 ตัน ผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอวังน้ำเย็นรวมทั้งหมด 3,509.75 ตัน 
ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอวังสมบูรณ์จำนวน 3,509.75 ตัน ผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอวังสมบูรณ์รวมทั้งหมด 8,286.70 ตัน 
ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอวังสมบูรณ์จำนวน 8,286.70 ตัน ผลผลิตจากแปลงปลูกในอำเภอวัฒนานครรวมทั้งหมด 5,089.42 ตัน 
ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอเขาฉกรรจ์จำนวน 1,564.75 ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอคลองหาดจำนวน 1,824.67 ตัน ส่งไปยัง
แหล่งรับซื้อในอำเภอเมืองสระแก้วจำนวน 700.00 ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอวัฒนานครจำนวน 1,000.00 ตัน ผลผลิตจาก
แปลงปลูกในอำเภออรัญประเทศรวมทั้งหมด 1,419.83 ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อในอำเภอคลองหาดจำนวน 1,419.83 ตัน ผลลัพธ์
การคำนวณการจัดสรรผลผลิตข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื ้อในจังหวัดสระ แก้วมีต้นทุนในการขนส่ง 
3,075,576.91 บาท ดังนั้น ปริมาณผลรวมของแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วมีจำนวน   74,239.86 ตัน 

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์การคำนวณการจัดสรรขนส่งจากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้ว ที่มีข้อกำหนด 
ในการเพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ 20.00 
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ผลลัพธ์การคำนวณการจัดสรรขนส่งจากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้ว ที่มีข้อกำหนดใน
การเพิ่มผลผลิตขึ้นร้อยละ 20.00 เป็นดังนี้ จากข้อกำหนดในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 20 ทำให้เกิดผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วรวมทั้งหมด 89,087.85 ตัน ส่งไปยังแหล่งรับซื้อทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลอง
หาด อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอวัฒนานคร โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกใน
อำเภอเขาฉกรรจ์รวมทั้งหมด 52,753.18 ตัน โดยส่งไปยังแหล่งรับซื้อเดิมที่อำเภอเขาฉกรรจ์จำนวน 49,800.00 ตัน และส่งไปยัง
แหล่งรับซื้อใหม่ที่อำเภอเขาฉกรรจ์จำนวน 2,953.18 ตัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกในอำเภอคลองหาดรวมทั้งหมด 
10,384.83 ตัน  โดยส่งไปยังแหล่งรับซื้อเดิมที่อำเภอคลองหาดจำนวน 6,192.68 ตัน อำเภอวังน้ำเย็นจำนวน  1,300.00 ตัน อำเภอ
วังสมบูรณ์จำนวน 44.25 ตัน และส่งไปยังแหล่งรับซื้อใหม่ที่อำเภอคลองหาดจำนวน 2,847.90 ตัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
แปลงปลูกอำเภอโคกสูงรวมทั้งหมด  126.00 ตัน โดยส่งไปยังแหล่งรับซื้อใหม่ที่อำเภอคลองหาดจำนวน 126.00 ตัน ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกอำเภอเมืองสระแก้วรวมทั้งหมด 3,856.99 ตัน โดยส่งไปยังแหล่งรับซื้อเดิมที่อำเภอเมืองสระแก้วจำนวน 
700.00 ตัน และส่งไปยังแหล่งรับซื้อใหม่ที่อำเภอเขาฉกรรจ์จำนวน 156.99 ตัน อำเภอเมืองสระแก้ว 3,000.00 ตัน ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกอำเภอวังน้ำเย็นรวมทั้งหมด 4,211.70 ตัน โดยส่งไปยังแหล่งรับซื้อเดิมที่อำเภอวังสมบูรณ์จำนวน 4,211.70 
ตัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกอำเภอวังสมบูรณ์รวมทั้งหมด 9,944.05 ตัน โดยส่งไปยังแหล่งรับซื้อเดิมที่อำเภอวัง
สมบูรณ์จำนวน 9,944.04 ตัน ผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์จากแปลงปลูกอำเภอวัฒนานครรวมทั้งหมด 6,107.31 ตัน โดยส่งไปยังแหลง่
รับซื้อเดิมที่อำเภอคลองหาดจำนวน 2,107.31 ตัน อำเภอวัฒนานครจำนวน 1,000.00 ตัน และส่งไปยังแหล่งรับซื้อใหม่ที่อำเภอ
วัฒนานครจำนวน 3,000.00 ตัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกอำเภออรัญประเทศรวมทั้งหมด 1,703.80 ตัน โดยส่งไปยัง
แหล่งรับซื้อใหม่ที่อำเภอคลองหาดจำนวน 1,703.80 ตัน 

ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดสรรขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อเดิม  ปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อใหม่ และผลการเปรียบเทียบต้นทุนการจัดสรรขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัด
สระแก้วดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  กรณีผลผลิตปกติและกรณีกำหนดให้แปลงปลูกมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 

3,309,212.95  -  3,075,576.91  =  233,636.04 
233,636.04 คือ  ส่วนต่างของต้นทุนกรณีปกติและกรณีกำหนดผลผลิตของแต่ละแปลงปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 
การคิดต้นทุนของการขนส่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการขนส่งผลผลิตเดิม 3,075,576.91 บาท เพิ่มขึ้น 233,636.04 บาท 

ต้นทุนการขนส่งผลผลิต 100 บาท คิดเป็นต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 
สรุปหากมีปริมาณของผลผลิตในแต่ละแปลงปลูกเพิ่มขึ ้นร้อยละ 20.00 จะมีต้นทุนการขนส่งผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 7.60 

อภิปรายผล 
จากแนวโน้มของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่า หากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00 จะมีต้นทุนค่าขนส่งรวมเพิ่มขึ้น 233,636.04 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.60 สอดคล้องกับ Andreea and Adrian, (2012) ทำการศึกษา การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในภาคการเกษตร 
กรณีศึกษา มอนเทอร์น่าใต้ พบว่า ในภาคการเกษตรมีโครงสร้างของฟาร์มหลากหลายรูปแบบ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับพืชผลทาง
การเกษตรมีการใช้วิธีต่างๆหลายรูปแบบ เมื่อใช้โปรแกรมเชิงเส้นในการจัดการพืชผลทางการเกษตรพบว่า ลดต้นทุนได้ร้อยละ 81.00 
และได้กำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 143.00, Scarpari and de Beauclair, (2012) ได้ทำการศึกษาการวางแผนการปลูกอ้อยที่เหมาะสม 
โดยใช้โปรแกรมเชิงเส ้น พบว่า การ ใช้เคร ื ่องม ือแบบจำลองพีชคณิต (General Algebraic Modelling System : GAMS) 
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและมีประสิทธิภาพในการวางแผนการเก็บเกี่ยวของโรงงานน้ำตาล การใช้
โปรแกรมเชิงเส้นจึงเป็นประโยชน์มากในการบริหารจัดการอ้อยโรงงาน,  Ohue and Dimgba, (2020) ทำการศึกษาการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเชิงเส้นและประสิทธิภาพของนาดาเคน เบเกอรี่ ในเมืองเอกโปมา รัฐเอโดะ ประเทศไนจีเรีย พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล
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การจัดการวัตถุดิบมีผลต่อระดับกำไรของร้านเบเกอรี่ ทางออกที่เหมาะสมที่สุดจากการวิเคราะห์ คือควรผลิตขนมปังวันละ 400 ช้ิน 
จึงจะได้กำไรสูงสุด จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น, Chowdhury and Chakrabarty, (2015) ได้ทำการศึกษาการปลูกพืช
ที่เหมาะสมภายใต้ปริมาณน้ำที่มีจำกัด โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้น พบว่า การใช้โปรแกรมเชิงเส้นจัดสรรการเพาะปลูกพืช
ภายใต้ข้อจำกัดเรื ่องน้ำในการปลูกพืช 5 ชนิด ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต โดยจำลองสถานการณ์ 2 เหตุการณ์โดยใช้
แบบจำลองเชิงเส้น แบบจำลองเชิงเส้นท่ีพัฒนาแล้วมีศักยภาพในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดได้จริง, Tushar 
et al., (2015) ทำการศึกษา การลดต้นทุนของสถานีชาร์จด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โดยใช้เทคนิคการกำหนดจำนวนเต็มแบบผสมจาก
โปรแกรมเชิงเส้น พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของความไม่แน่นอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า กับการลดต้นทุนรวมของการซื้อขาย
พลังงาน เพื่อท่ีจะทำสถานีชาร์ตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลราคาในระบบ แสดงในเห็นต้นทุน
รวมจะลดลงหากมีรถท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การใช้โปรกรมเชิงเส้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหารบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานอย่างงา่ย
ได้ โดยเป็นเครื่องมือหรือเป็นเทคนิคที่ประหยัด ดังนั้นเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้  
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Factors Influencing GSB Money GSB Point Redemption Demand 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีทำให้เกิดความต้องการแลกคะแนนสะสม 
 2. เพื่อศึกษาของรางวัลและสิทธิประโยชน์ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo จำนวน 331 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการ 
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่ออธิบายข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อาชีพ อายุ และรายได้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตั วแปรต้น  
ตัวแปรตาม ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กำหนดไว้ท่ีระดับ 0.05  
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า  
 1. ปัจจัยด้านการโฆษณาส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม โดยยิ่งเพิ่มการโฆษณา จะทำให้ความต้องการ  
ในการแลกคะแนนสะสมลดลง หมายถึง เมื่อลูกค้ามีความรู้มากขึ้น จะมีการวางแผนการสะสมคะแนนและใช้คะแนนสะสมเพื่อให้
ได้รับความคุ้มค่ามากท่ีสุด ทำให้ลูกค้าสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า ทำให้ปริมาณแลกคะแนนลดลง 
 2. ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมส่งผลต่อความต้องการแลกคะแนนสะสม เมื่อบริการมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น  
มีแบนเนอร์ของรางวัลชัดเจน, การเข้าถึงฟังก์ชัน ใช้งานเมนูต่างๆ ได้ง่าย, มีความเร็วในการดาวน์โหลด-การเปลี่ยนหน้าจอ เป็นต้น 
จะส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น  
 3. ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม เมื่อบริการสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้มากขึ ้น เช่น สามารถสะสมคะแนนและแลกของรางวัลได้ตลอด 24 ชั ่วโมง, มีช่องทางความช่ว่ยเหลือผ่าน 
ศูนย์ช่วยเหลือ โทร 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง, ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจธนาคาร, แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น จะส่งผลต่อความต้องการ
ในการแลกคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 
 4. ประเภท / ชนิดของรางวัลและสิทธิประโยชน์เรียงตามลำดับความต้องการของลูกค้าจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ส่วนลด / 
คูปองเงินสดในหมวดช้อปปิ้ง, ส่วนลด / คูปองเงินสดในหมวดร้านอาหาร, ส่วนลด / คูปองเงินสดในหมวดสุขภาพ, แก้วน้ำเก็บความ
ร้อน/ความเย็น, กระปุกออมสิน, ร่ม, บัตรชมภาพยนตร์, และถุงผ้า  
 
คำสำคัญ:  โมบายแบงก์กิ้ง, ธนาคารออมสิน, แอปพลิเคชัน MyMo, ความต้องการแลกคะแนน, การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, 

การบริการ, GSB Money GSB Point 
 

Abstract 
 This independent study has the following objectives: 
 1. To study the factors that cause the need to redeem points 
 2. To study the rewards and benefits that meet the needs of customers 
 The sample used was 331 users of the MyMo application. The data collection tool was an online 
questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, minimum 
value, maximum value, standard deviation. To describe demographic data of the sample including sex, 
occupation, age, and income, correlation analysis of parent variable and dependent variable was performed by 
multiple regression analysis. The statistical significance used in this analysis set at 0.05 level 
 
  
1 กลุ่มวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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 The results of this study found that 
 1. Advertising factors affect the need to redeem points. especially adding advertising will reduce the 
need to redeem points. This means that the customer will have a plan for accumulating points and redeeming 
rewards as they become more knowledgeable to get the most value. 
 2. The concrete factor affects the demand for reward points redemption. As the service becomes more 
concrete, for example, there is a clear reward banner, Easy to use menus, download speed and changing screens 
speed, etc. That will affect the need to redeem more points. 
 3. Demand response factors affect the need to redeem points. When the service can meet more needs, 
such as being able to collect points and redeem rewards 24 hours a day, have a help center, call 1115 24 hours 
a day, bank facebook pages, LINE applications, etc., will affect The need to redeem points increases. 
 4. Sorted in order of need, type of reward or customer benefits from descending as follows: discount / 
cash coupon in shopping category, discount / cash coupon in restaurant category, discount / cash coupon in 
health category, glass of water Heat/cold storage, piggy bank, umbrella, movie tickets, and cloth bag. 
 

Keywords: Mobile Banking, Government Savings Bank, Application MyMo, Redemption requirement, Advertising, 
 Promotion, Service, GSB Money GSB Point 
 
บทนำ 
 ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบทุกรูปแบบรวมถึง บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล  
 เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คือ บริการโมบายแบงก์กิ้งในชื่อ MyMo by GSB ที่ให้ลูกค้า
สามารถ โอน จ่ายบิล ถอนเงินสด ซื้อสลาก ซื้อกองทุน ซื้อประกัน นอกจากน้ี ยังมีบริการ “GSB Money GSB Point” เป็นบริการที่
ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลใหม่ สร้างประสบการณ์ใหม่จากการทำธุรกรรมทางการเงิน เมื่อลูกค้าทำธุรกรรม
แล้วจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อนำมาแลกรับส่วนลด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า “GSB Money GSB Point” มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการทางการเงินผ่านแอป
พลิเคชันบนมือถือ มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 60 ปี ตามเกณฑ์การสมัครใช้บริการ MyMo เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย
ตนเองผ่านแอปพลิเคชัน (ธนาคารออมสิน, 2563: Paragraph 1) 
 ประเภทธุรกรรมที่จะได้รับคะแนนสะสมเมื่อทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน MyMo มีดังนี ้
 1. ชำระสินเช่ือ จำกัด 1 บัญชี / ครั้ง / เดือน 
 2. ชำระค่าสินค้าและบริการ จำกัด 1 ร้านค้า / ครั้ง / เดือน 
 3. เติมเงิน ได้แก่ เติมเงินมือถือ, เติมเงินอีวอลเล็ต, เติมเงินอีซี่พาส  
 4. ถอนเงินแบบไม่ใช้บัตร  
 ผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนสะสม 2 คะแนนต่อรายการ และสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 300 คะแนนต่อเดือน โดย
คะแนนสะสมที่ได้รับจะมีอายุ 2 ปี และจะหมดอายุเป็นรายไตรมาส เช่น ลูกค้าทำธุรกรรมแล้วได้รับคะแนนสะสม ในวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คะแนนท่ีได้รับในครั้งนี้ จะหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดมูลค่าคะแนน 10 คะแนน 
มีมูลค่า 1 บาท (ธนาคารออมสิน, 2563: Paragraph 2)  
 ปัจจุบัน สัดส่วนผู้ใช้คะแนนแลกของรางวัล GSB Money GSB Point อยู่ในระดับที่น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของจำนวน
ลูกค้าที่มีคะแนนสะสม แม้จะมีการจัดโปรโมชั่นลดคะแนนสะสม โดยกำหนดระยะเวลาโปรโมชั่นเป็นเวลา 3 เดือน การแลกของ
รางวัลโปรโมชั่นมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ คิดเป็นร้อยละ 10 จากที่ประมาณการไว้ โดยของรางวัลที่เลือกจัดโปรโมชั่นเป็น
รูปแบบการใช้โค้ดเพื่อให้ลูกค้าความสะดวกในการนำไปใช้ และนอกจากน้ี ยังพบว่า เมื่อธนาคารมีการออกบูธประชาสัมพันธ์บริการ 
GSB Money GSB Point โดยเฉพาะในงานมหกรรมการเงินของธนาคาร พร้อมจัดโปรโมชั่นลดคะแนนสะสม และนำกระปุกออมสิน
รุ่นต่าง ๆ ของธนาคารมาเป็นของรางวัล จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดการรับรูแ้ละเข้าสู่เมนู GSB Money GSB Point และมีการแลกคะแนน
สะสมจำนวนมากประมาณ 100% จากการแลกของรางวัลปกติ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ปริมาณการใช้คะแนนแลกของรางวัลก็จะ
ลดลงอยู่ในระดับเดิม (ธนาคารออมสิน, 2563: ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล) 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีทำให้เกิดความต้องการแลกคะแนนสะสม 
 2. เพื่อศึกษาของรางวัลและสิทธิประโยชน์ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 
กรอบแนวคิด 
 ศึกษาได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) (Integrated Marketing Communication)   
  นิยามและความหมายของ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
  ปณิศา สัญชานนท์, (2548). ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การสื่อสารที่ต้องการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อเตือนความ
ทรงจำแก่ตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการขององค์กร เป็นกระบวนการสื่อสารทางการตลาดให้ทราบข่าวสารเพื่อจูงใจ ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมการตลาด ทำให้ผู้รับข่าวสารเกิดความรู้สึกดีและสร้างความน่าเชื่อถือหรือพฤติกรรมจากการซื้อสินค้า” 
  เสรี วงษ์มณฑา, (2547: 90). ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า การเลือกประสมเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
สินค้าหรือบริการ และมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจ และสามารถทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ   
  กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ , (2544: 13-16). ได้
กล่าวถึง 1) กระบวนการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ทำการส่งสาร หรือข่าวสารออกไปยังผู้รับสาร ส่งผ่านสื่อกลางประเภทต่าง ๆ 
2) พฤติกรรมผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการแปลความหมายของข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับ 3) ช่องทางการสื่อสาร หรือตัวกลาง 4) ปัจจัย
ภายในองค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
  จากคำนิยาม คำจำกัดความดังกล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication: IMC) หมายถึง กระบวนการผสมผสานแผนการสื่อสารการตลาด หลาย ๆ รูปแบบ โดยเลือกเครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับสารได้ผา่นรูปแบบการรับรูต้่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
กลุ่มเกิดพฤติกรรมเป็นไปที่แบรนด์หรือองค์กรคาดหวังไว้ ในการสื่อสารทางการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องพิจารณาเลือก
ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เสรี วงษ์มณฑา ,  (2547: 110-
119). ได้กล่าวถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่นิยมใช้กันมี 5 ปัจจัย ได้แก่  
  1)  การโฆษณา (advertising) เป็นการส่งสารที่จะไปถึงผู้รับได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความต้องการซื้อ โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น หรือข้อมูลที่แตกต่างจากคู่แข่ง ช่องทางการ
โฆษณามีหลากหลาย ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ป้ายโฆษณากลางแจ้ง โปสเตอร์ เป็นต้น   
  2)  การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal selling) เป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้ากับลูกค้า เพื่อการนำเสนอสินค้า 
การปิดการขาย  
  3)  การส่งเสริมการขาย (sale promotion) เช่น การลดราคา การแจก การทดลองใช้  
  4)  การประชาสัมพันธ์ (public relation: PR) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคตทิี่ดี ภาพลักษณ์ต่อองค์กรหรือผลติภณัฑ ์
ตลอดจนการให้ความรู้ หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด 
  5)  การตลาดทางตรงหรือการตลาดเจาะตรง (direct marketing หรือ direct response Marketing) เช่น การส่ง
ไปรษณีย์แคตตาล็อกสินค้าพร้อมใบสั่งซื้อ การขายตรงทางโทรศัพท์  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2540: 72) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตั้งใจซื้อ คือ การตั้งใจท่ีจะซื้อสินค้าหรือแนวโน้มในการเลอืก
ซื้อสินค้า 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546: 164) ได้กล่าวไว้ว่า ความตั้งใจซื้อเป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการ
ประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ โดยทั่วไปผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าที่ตนชื่นชอบมากที่สุด จะมีปัจจัยอื่นที่อยู่
ระหว่างความตั้งใจซื้อและการตัดสินใจซื้อคือ ทัศนติของผู้อื่น และ ปัจจัยทางสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง  
  ไซเธิล เบอร์รี่ และพาราสุรามาส Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990)  กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อ เป็นการแสดง
ถึงตัวเลือกแรกที่จะตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ ซึ่งความตั้งใจซื้อแสดงถึงความจงรักภักดีของผู้บริโภค และความ
จงรักภักดีนี้ จะประกอบด้วย 4 มิติ คือ 
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  1. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) คือ การเลือกใช้บริการนั้น ๆ เป็นตัวเลือกแรก 
  2. พฤติกรรมการบอกต่อ (Word of Mouth Communications) คือ ผู ้บริโภคพูดถึงเรื ่องที่ดีเกี ่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ รวมถึงผู้ให้บริการ อีกทั้งยังแนะนำและกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและซื้อใช้สินค้าหรือบริการต่อไป 
  3. ความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผู ้บริโภคไม่มีปัญหาหากสินค้ามีการขึ้นราคา 
หากแต่สินค้าและบริการนั้นยังสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ 
  4. พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) คือ การร้องเรียนเมื่อเกิดความไม่พอใจต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
การร้องเรียนอาจจะเป็นการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น หรือ ร้องเรียนต่อองค์กร ซึ่งในส่วนนี้ สามารถวัดได้ถึงการตอบสนองต่อปัญหา
ของผู้บริโภค  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัล 
 พิชานัน ต่อสกุล (2561) ได้ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัลของผู้บริโภคที่ซื ้อสินค้า  
ในห้างสรรพสินค้าปลีกขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัล 
(Intention to Redeem) ของผู ้บริโภคที ่ซื ้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าปลีกขนาดใหญ่ ผลการวิจัยในครั ้งนี ้ พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัลมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชาญฉลาด ตามมา
ด้วย ปัจจัยการควบคุมการรับรู้ ปัจจัยแนวโน้มการใช้คูปอง ปัจจัยต้นทุนของเวลา และ ปัจจัยความรู้และการรับรู้ของผู้บริโภค 
ตามลำดับ โดยผู้ใช้บริการจะมีการคิดพิจารณาก่อนท่ีซื้อสินค้า มีการวางแผนการซื้อ เพื่อให้ตนเองได้รับความคุ้มค่า ความภาคภูมิใจ 
จากการซื้อสินค้า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชาญฉลาดจะมีความสัมพันธ์กับด้านความรู้และการรับรู้ของผู้บริโภค จากผลการวิจัย 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีความรู้ในเรื่องของการแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัล จะมีการวางแผนในการซื้อสินค้าและแลกคะแนนสะสม 
แต่ผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสม เมื่อซื้อสินค้าแล้วมีพนักงานขายสอบถาม ตรวจสอบคะแนนและเชิญ
ชวนให้แลกคะแนนสะสมเพื่อรับส่วนลด ผู้บริโภคจะยินดีแลกคะแนนสะสมทันที จากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ พอสรุปได้ว่า การมี
ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการใช้คะแนนสะสม หรือหมายรวมถึงการรับรู้การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้คะแนนสะสม
ของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจการแลกคะแนนสะสม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริโภคที่มีความถี่
ในการซื้อสูงและผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อต่ำที่มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัล พบว่าผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่าผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อสูงมีความตั้งใจที่จะแลก
คะแนนสะสมเป็นของรางวัลมากกว่าผู้บริโภคที่มีความถี่ในการซื้อต่ำ ในส่วนของความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคที่มีมูลค่าการซื้อของ
สูงและผู้บริโภคที่มีมูลค่าการซื้อของต่ำที่มีต่อความตั้งใจที่จะแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัล พบว่าผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มมีความ
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีมูลค่าการซื้อของสูงจะส่งผลต่อความตั้งใจที่จะแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัลมากกว่าผู้บริโภคที่มี
มูลค่าการซื้อของต่ำ 
       กนกกาญจน์ จริยธรรมวัติ, วรางคณา อดิศรประเสริฐ (2555) ได้ทำการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม 
Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านรายการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อความ  
พึงพอใจต่อการแลกคะแนนสะสมฯ ในระดับมาก ผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะได้รับโปรโมชันที่มีความเหมาะสม และกำหนด
คะแนนที่ใช้แลกของรางวัลมีความยุติธรรม ซึ่งจะทำให้ผู ้ใช้บริการรู ้สึกถึงการได้รับความคุ้มค่าในการแลกคะแนนแต่ละครั้ง 
นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกในกระบวนการแลกของรางวัลส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการแลกคะแ นนสะสมฯ  
ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความต้องการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงร้านค้าที่ร่วมรายการและต้องการแลกคะแนนเพื่อซื้อ
สินค้า ณ ร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ พอสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เกี่ยวกับของรางวัล
และสิทธิประโยชน์ โปรโมชัน และการกำหนดคะแนนที่ทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความคุ้มค่า ส่งผลต่อการตัดสินใจแลกคะแนนสะสม 
 ธัญวรัชญ์ สะอาดมานะชาติ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื ่อง ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สิทธิพิเศษ 
(Privilege) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สิทธิพิเศษ 
(Privilege) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมักมอง
ว่าสิทธิพิเศษเป็นประโยชน์เสริมที่เพ่ิมเติมจากบริการหลัก โดยผู้บริโภคที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิพิเศษ หากได้รับสิทธิพิเศษ
ที่ตรงกับความต้องการ จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกดีกับแบรนด์มากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะใช้บริการเครือข่ายเดิมต่อไป และกลุ่มลูกค้า
พิเศษที่จ่ายค่าบริการสูงกว่าจะมีความต้องการได้รับสิทธิพิเศษและบริการที่พิเศษแตกต่างจากลูกค้าทั่วไป ดังนั้น การออกแบบ
กิจกรรมสิทธิพิเศษให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดกิจกรรมสทิธิพิเศษประสบความสำเร็จ และ
มีส่วนทำให้ผู้บริโภคใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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 การศึกษาตัวแปรและการวัด มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1)  ด้านการโฆษณา 2)  ด้านการส่งเสริมการขาย 3)  ด้านความเป็นรูปธรรมในการบริการ 4)  ด้านความ
น่าเชื่อถือของบริการ 5)  ด้านการตอบสนองความต้องการ 
 ตัวแปรตาม คือ ความต้องการที่จะแลกคะแนนสะสม 
 สมมติฐาน 
 1. ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม  
 2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม  
 3. ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม  
 4. ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม  
 5. ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กำหนดประชากร คือ ผู้ที่ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน (แอปพลิเคชัน MyMo) อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีจำนวนลูกค้าใช้งานปัจจุบัน จำนวน 9.4 ล้านราย  
 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากับ 400 คน โดยได้ส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้บริการ MyMo / สลากออมสินดิจิทัล และส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ให้กับกลุ่มพนักงานธนาคาร 
โดยแบบสอบถามมีคำถามคัดกรอง ผู้ตอบแบบสอบถามว่าเป็นลูกค้าธนาคารออมสินแล้ว ได้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo หรือไม่ 
จากแบบสอบถามมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวน 331 คน ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย : แบบสอบถามออนไลน์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 คำถามคัดกรองมีคำถามจำนวน 1 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 3 คำถามเกี่ยวกับบริการ GSB Money GSB Point  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล : ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลำดับการ
เก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1)  กำหนดประชากร คือ ผู้ที่ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน (แอปพลิเคชัน MyMo) อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 
อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีจำนวนลูกค้าใช้งานปัจจุบัน จำนวน 9.4 ล้านราย 
 2)  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Form เนื่องจากในช่วงที่ทำการศึกษา มีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ทางหลักสูตรเห็นควรให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
 3)  ดำเนินการออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4)  กำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันท่ี 27 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
 5)  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก โดยส่งลิ้งค์แบบสอบถามทางกล่องข้อความให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ติดตามในเพจ GSB Money GSB Point ซึ่งผู้ติดตามจะมีพนักงานธนาคารออมสินและลูกค้าธนาคารออมสิน 
 6)  เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์แล้ว จึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยสถิติ  
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้เกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้เครื่องมือสถิติเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะห์แบบพรรณาและอธิบายข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (Perentage) ค่าความถี่ (Frescriptive statistic) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmethic mean) ฐานนิยม (Mode) และการวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้การสื่อสารการตลาดและบริการของ GSB Money GSB 
Point เป็นลักษณะคำถามที่ใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่คะแนนมากที่สุดคือ 5 
ถึงค่าคะแนนน้อยที่สุดคือ 1 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับความสัมพันธ์ แสดงตารางความสัมพันธ์ โดยแสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmethic mean) ฐานนิยม (Mode) ค่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation: S.D.) การวิเคราะห์การถดถอยพหุ 
(Multiple Regression)   
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ผลการศึกษา 
 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ชุด และแบบสอบถามที่ผ่านการคัดกรองมีจำนวน 331 ชุดหรือคิดเป็นร้อยละ 82.75 และ 
ไม่ผ่านการคัดกรองจำนวน 69 ชุดหรือคิดเป็นร้อยละ 17.25 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคาร
ออมสิน ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
 ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. เป็นเพศหญิง 226 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 68.28 และเป็นเพศชาย 105 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 31.72 
 2. ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน / ลูกค้ารัฐวิสาหกิจมากที่สุด เป็นจำนวน 137 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 41.39 รองลงมาคือ 
พนักงาน / ลูกจ้างเอกชนจำนวน 65 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 19.64, เป็นนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 57 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 
17.22, อาชีพรับจ้างจำนวน 31 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 9.37, ประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 24 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.25, 
ข้าราชการจำนวน 5 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.51 ซึ่งเท่ากับผู้ที่ว่างงาน, ค้าขายจำนวน 6 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.81% และสุดท้าย
คือ พ่อบ้าน / แม่บ้านจำนวน 3 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.91 และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เกษียณอายุแล้ว 
 3. อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 32 ปี, ฐานนิยมหรืออายุของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากที่สุดคือ 22 ปี, จำนวนอายุที่ต่ำสุดเท่ากับ  
20 ปี, จำนวนอายุมากท่ีสุดเท่ากับ 61 ปี 
 4. รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 24,330 บาท, ฐานนิยมหรือรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจำนวนมากท่ีสดุคือ 30,000 
บาท, รายได้ต่อเดือนที่ต่ำสุดเท่ากับ 500 บาท, รายได้ต่อเดือนท่ีสูงสุดเท่ากับ 150,000 บาท 
 ข้อมูลการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและบริการ 
 5. การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการบริการ ด้านการโฆษณาในระดับมาก ข้อคำถาม ท่านต้องการรับข่าวสาร / 
ประชาสัมพันธ์ GSB Money ผ่านต่าง ๆ สามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงันี้ ผ่านทางไลน์ ค่าเฉลี่ย 3.98, ผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ค่าเฉลี่ย 3.93,  ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (www.gsb.or.th) ค่าเฉลี่ย 3.88, ผ่านทางอีเมล ค่าเฉลี่ย 3.07 และ ผ่านทาง
จดหมาย ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.33  
 6. การรับรู้การสื่อสารการตลาดและการบริการ ด้านการส่งเสริมการขายในระดับมาก ด้วยข้อคำถาม ท่านต้องการเปลี่ยน
คะแนนสะสมเป็นส่วนลดหรือของที่ระลกึต่าง ๆ สามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อยได้ดังนี้ คูปองแทนเงินสดเพื่อใช้ใน
ห้างสรรพสินค้า หรือมินิมาร์ท ค่าเฉลี่ย 4.40, คูปองแทนเงินสดเพื่อใช้ที่ร้านอาหาร ค่าเฉลี่ย 4.28, ของที่ระลึก ประเภท แก้ว และ
คูปองแทนเงินสดเพื่อใช้ที่คลินิก ฟิตเนส ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.77, ของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสิน ค่าเฉลี่ย 3.63, เป็นของที่ระลึก
ประเภทร่ม และเป็นบัตรชมภาพยนตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.60 และ ของที่ระลึกประเภทถุงผ้าหนาขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ย 3.47  
 7. การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมในระดับมากที่สุด สามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ ข้อคำถาม “ท่านต้องการให้การเข้าถึงฟังก์ชัน เมนูใช้งาน เข้าใจได้ง่าย” ค่าเฉลี่ ย 4.52, “ท่านต้องการให้การดาวน์
โหลด / การเปลี่ยนหน้าจอเมื่อทำรายการ มีความรวดเร็ว” ค่าเฉลี่ย 4.51, “ท่านต้องการแบนเนอร์ของรางวัล ที่เห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน” ค่าเฉลี่ย 4.25, “ท่านต้องการให้ดีไซน์ของหน้าจอมีความทันสมัยขึ้น” ค่าเฉลี่ย 4.35 และ “ท่านต้องการโทนสีในเมนู GSB 
Money GSB Point เป็นโทนสีชมพู” ค่าเฉลี่ย 3.88 
 8. การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการ ด้านความน่าเชื่อถือในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ ข้อคำถาม “การใช้งาน GSB Money GSB Point มีความปลอดภัย” ค่าเฉลี่ย 4.27, “ระบบตัดคะแนนได้ถูกต้อง” ค่าเฉลี่ย 
4.23, “เงื่อนไขการแลกของรางวัลที่แสดงชัดเจน” ค่าเฉลี่ย 4.19, “ท่านได้รับคะแนนสะสมตามเง่ือนไขท่ีธนาคารประกาศ” ค่าเฉลี่ย 
4.18 และ “ท่านได้รับจัดส่งของรางวัลถูกต้อง” ค่าเฉลี่ย 4.11  
 9. การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการในระดับมากที่สุด สามารถเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ “ท่านต้องการสะสมคะแนนและแลกของรางวัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ค่าเฉลี่ย 4.37, “ท่านต้องการช่องทาง
ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือ โทร 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง” ค่าเฉลี่ย 4.36, “ท่านต้องการช่องทางความช่วยเหลือผ่านแอป
พลิเคชันไลน์” ค่าเฉลี่ย 4.28, และ “ข้อคำถามท่านต้องการช่องทางความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กเพจ” ค่าเฉลี่ย 4.16  
 ข้อมูลความต้องการแลกคะแนน 
 10.  ความต้องการแลกคะแนนสะสมในอนาคต ในระดับมากที่สุด “ท่านต้องการที่จะใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัล  
ในอนาคต” ค่าเฉลี่ย 4.40, “ท่านต้องการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อสะสมคะแนนแล้วนำมาแลกของรางวัล” ค่าเฉลี่ย 
4.25, และ “ท่านมีคะแนนสะสมเพียงพอที่จะแลกของรางวัล ท่านจะใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลทันที” ค่าเฉลี่ย 4.08  
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๗๙ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณของปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการที่จะแลกคะแนนสะสม 

R2 = ความสามารถในการพยากรณ์  F = สัดส่วนที่อธิบายได้ต่อส่วนที่อธิบายไม่ได้ 
SEE = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความคาดหวังสำหรับตัวแปรตาม 
เมื่อ P-value หรือ sig. ต้องมีค่า < 0.05 (นัยสำคัญที่ .05) จะทำการแปลผลตัวแปรอิสระนั้นวา่ส่งผลต่อความต้องการ
ที่จะแลกคะแนนสะสมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคุณ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม
หรือความต้องการที่จะแลกคะแนนสะสมได้ร้อยละ 48.73 โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่จะแลกคะแนนสะสมมากที่สุด 
(Beta = 0.4827) คือ ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการ (X3) เขียนผลได้ว่า ยิ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้จะทำให้
ความต้องการในการแลกคะแนนเพิ่มขึ้น และปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการที่จะแลกคะแนนสะสมรองลงมา คือ ปัจจัยด้านความเป็น
รูปธรรม (X2) (Beta = 0.3127) เขียนผลได้ว่า ยิ่งบริการมีความเป็นรูปธรรม จะทำให้ความต้องการในการแลกคะแนนเพิ่มขึ้น และ
ปัจจัยด้านการโฆษณา (X1) (Beta = -0.1279) เขียนผลได้ว่า ยิ่งเพิ่มการโฆษณา จะทำให้ความต้องการในการแลกคะแนนลดลง 
ทำให้สามารถเขียนสมการให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นท่ีได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุที่ระดับนัยสำคัญ .05 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณของสมมติฐานมีรายละเอียด ดังน้ี 

ภาพที่ 1  แสดงสรุปการวิเคราะหส์มมติฐาน 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดกรองจำนวน 331 คนจาก 400 คน ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุเฉลี ่ย 32 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 68.28 ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน / ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ 137 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 41.39 มีอายุเฉลี่ยที่ 32 ปี โดยอายุที่ต่ำสุดคือ 20 ปี และสูงสุดคือ 61 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.13 และรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 24,330 บาท โดยรายได้ต่อเดือนต่ำสุดอยู่ที่ 500 บาท และสูงสุด 150,000 บาทต่อ
เดือน, การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและบริการ ด้านการโฆษณา มีระดับ “ความต้องการมาก” ค่าเฉลี่ยรวม 3.44, การรับรู้การ
สื่อสารทางการตลาดและบริการ ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า มีระดับ “ความต้องการมาก” ค่าเฉลี่ยรวม 3.81, การรับรู้คุณภาพ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๘๐ 

บริการ ด้านความเป็นรูปธรรม พบว่า มีระดับ “ความต้องการมากที่สุด” ค่าเฉลี่ยรวม   4.30,การรับรู้คุณภาพบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือ พบว่า มีระดับ “ความต้องการมาก” ค่าเฉลี่ยรวม 4.20, การรับรู้คุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ พบว่า 
ให้ระดับ “ความต้องการมากที่สุด” ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 และความต้องการแลกคะแนน พบว่า มีระดับ “ความต้องการมากที่สุด” 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 

กำหนดสมมติฐานไว้ 5 สมมติฐาน ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านการโฆษณา ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม  
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการโฆษณา มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการแลกคะแนนสะสม ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 95% ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการปัจจัยด้านการโฆษณาในระดับ 
“ความต้องการมากท่ีสุด”  

กล่าวได้ว่า ผู้ใช้บริการจะมีความต้องการในการแลกคะแนนสะสมจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการรับรู้ หรือเข้าถึง
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ โดยยิ่งรับรู้การโฆษณามากขึ้น จะทำให้ความต้องการในการแลกคะแนนสะสมลดลง หมายถึง เมื่อลูกค้ามี
ความรู้มากขึ้น จะมีการวางแผนการสะสมคะแนนและใช้คะแนนสะสมเพื่อให้ไดร้ับความคุ้มค่ามากที่สุด ทำให้ลูกค้าสะสมคะแนนเพื่อ
แลกของรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า ปริมาณความถี่ในการแลกคะแนนจึงลดลง ทั้งนี ้ ผู ้ใช้บริการมีความต้องการรับรู้ผ่านช่องทาง
เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ช่องทางไลน์ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของธนาคาร ตามลำดับ 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการแลกคะแนนสะสม และไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม  
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรม มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการแลกคะแนนสะสม ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 95% ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการปัจจัยด้านความเป็น
รูปธรรม ในระดับ “ความต้องการมากท่ีสุด”  

กล่าวได้ว่า ผู้ใช้บริการจะมีความต้องการในการแลกคะแนนสะสมหรือเกิดพฤติกรรมใช้คะแนนแลกของรางวัล เมื่อผู้ใช้งาน
เข้าใช้งานเมนู GSB Money GSB Point แล้ว สามารถเข้าใจเมนูต่าง ๆ ได้โดยง่าย การดาวน์โหลดหรือเปลี่ยนหน้าจอมีความรวดเร็ว 
และรูปแบบมีความทันสมัย  

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม 
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการแลกคะแนนสะสม และไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม  
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการ มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการแลกคะแนนสะสม ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95% ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการปัจจัยด้านการ
ตอบสนองความต้องการ ในระดับ “ความต้องการมากที่สุด” กล่าวได้ว่า ผู้ใช้บริการจะมีความต้องการในการแลกคะแนนสะสมหรือ
เกิดพฤติกรรมใช้คะแนนแลกของรางวัล เมื่อสามารถสะสมคะแนนและแลกของรางวัลได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีศูนย์รับเรื่องผ่าน 
Call Center และผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

สรุปสมมติฐานจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้ว่า ปัจจัยการโฆษณาส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม โดยยิ่ง
เพิ่มการโฆษณา จะทำให้ความต้องการในการแลกคะแนนสะสมลดลง หมายถึง เมื่อลูกค้ามีความรู้มากขึ้น จะมีการวางแผนการสะสม
คะแนนและใช้คะแนนสะสมเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด จึงสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า ทำให้ปริมาณแลก
คะแนนลดลง มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ พิชานัน ต่อสกุล (2561) ได้ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการแลกคะแนน
สะสมเป็นของรางวัลของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสนิค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชาญฉลาด
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจที่จะแลกคะแนนสะสม ผู้บริโภคที่มีความรู้ในเรื่องของการแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัล จะมีการ
วางแผนในการซื้อสินค้าและแลกคะแนนสะสมเพื่อให้ตนเองได้รับความคุ้มค่า นอกจากน้ี ยังพบว่า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมส่งผล
ต่อความต้องการแลกคะแนนสะสม โดยเมื่อพัฒนาระบบหรือบริการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การใช้งานง่าย ดาวน์โหลดหรือ
ประมวลเปลี่ยนหน้าจอเมื่อทำรายการได้อย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย สวยงาม เป็นต้น จะทำให้ความต้องการในการแลกคะแนน
สะสมเพิ่มขึ้น และปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสม เมื่อบริการสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น เช่น การมีช่องทางความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือ โทร 1115, ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ, ผ่าน
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แอปพลิเคชันไลน,์ ตลอดจนสามารถแลกของรางวัลได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  จะทำให้ความต้องการในการแลกคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีของ กนกกาญจน์ จริยธรรมวัติ, วรางคณา อดิศรประเสริฐ (2555) ได้ทำการศึกษา
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความต้องการให้กำหนดคะแนนท่ีใช้แลกของรางวัลมีความยุติธรรม นอกจากน้ี ปัจจัยด้านความสะดวกในกระบวนการแลกของรางวลั
ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการแลกคะแนนสะสมฯ ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความต้องการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงร้านค้า
ที่ร่วมรายการและต้องการแลกคะแนนเพ่ือซื้อสินค้า ณ ร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
 ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย อาทิ การจัดหาของรางวัล สิทธิพิเศษต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการ
แลกคะแนนสะสม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการทบทวนผลงานวิจัยของ ธัญวรัชญ์ สะอาดมานะชาติ (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ 
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สิทธิพิเศษ (Privilege) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสทิธิ
พิเศษ เพราะหากได้รับสิทธิพิเศษที่ตรงกับความต้องการจะทำให้ใช้บริการและสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลต่อไป 
 ประเภท / ชนิดของรางวัลและสิทธิประโยชน์ท่ีลูกค้าต้องการใช้คะแนนแลก สามารถเรียงตามลำดับความต้องการจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ ส่วนลด / คูปองเงินสดเพื่อใช้ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาณ์เก็ตหรือมินิมาร์ท , ส่วนลด / คูปองเงินสดเพื่อใช้ที่
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม, ส่วนลด / คูปองเงินสดเพื่อใช้ที่คลิกนิก ฟิตเนส สปา หรือโรงพยาบาล , ของที่ระลึก ได้แก่ แก้วน้ำเก็บความ
ร้อน / ความเย็น, กระปุกออมสิน, ร่ม, บัตรชมภาพยนตร์, และถุงผ้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนน การโฆษณายิ่งมากจะทำให้ลูกค้าวางแผนการสะสมคะแนนแลกของ
รางวัลจะทำให้ปริมาณการแลกน้อยลง ความเป็นรูปธรรม เช่น แบนเนอร์ชัดเจน , เงื่อนไขการแลกชัดเจน, แอปพลิเคชันมีความ
ทันสมัย จะส่งผลให้ความต้องการแลกคะแนนเพิ่มขึ้น การตอบสนองความต้องการ เช่น สามารถสะสมและแลกของรางวลัได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ส่งผลต่อความต้องการในการแลกคะแนนสะสมเพิ่ม เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้คะแนนแลกของรางวัลนั้น ธนาคารอาจจัดหา
ประเภทของรางวัลที่ลูกค้าต้องการใช้คะแนนแลกมากที่สุด 5 อันดับแรก และแลกด้วยคะแนนต่ำ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจใช้
คะแนนแลกของรางวัลได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น 
 นอกจากน้ี ของรางวัลประเภทของที่ระลึกธนาคาร เช่น กระปุกออมสิน ร่ม แก้วน้ำ ยังเป็นของรางวัลที่ลูกค้าให้ความสนใจ
และต้องการ เพื่อให้มีการแลกคะแนนของรางวัลกลุ่มนี้อยู่เสมอ ธนาคารอาจกำหนดช่วงเวลาการผลิตรุ่นใหม่ ๆ และปริมาณที่จำกัด 
เพื่อสร้างคุณค่าและกระตุ้นความต้องการแลกอยู่เสมอ 
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แนวทางการเพิ่มการใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจ 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

The Approach to Increase the Usagese of  Sukjai Agricultural Cards:  
A Case study ofthe Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives,  

Prakhonchai Branch Buriram Province 

นพวรรณ เนาวกุล1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้การใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจลดลงของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขา ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และหาแนวทางเพิ่มยอดการใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจซึ่งจะทำให้สาขามีรายได้
และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น จากข้อมูลสารสนเทศสาขาพบว่าการใช้บริการสินเชื่อของบัตรเกษตรสุขใจมีแนวโน้มลดลง ทำให้เกิด
การศึกษาปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative) เป็นการสอบถามข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
และละเอียด จากพนักงานจำนวน 12 ราย รวมถึงลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเกษตรสุขใจ จำนวน 10 ราย และการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative )  โดยการสำรวจด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 380 ราย 

ผลการศึกษาสาเหตุของปัญหาคือ ลูกค้าไม่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้บัตรเกษตร การใช้งานที่ต้องใช้คู ่กับ
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสินค้าหรือร้านค้าไม่มีความหลากหลาย และเกษตรกรลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัตรนั้น ขั้นตอนการสมัครใหม่ล่าช้า 
ผู้ศึกษาจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขด้วยกลยุทธ์เชิงรุก โดยการออกพื้นที่ในเขตการดำเนินงานของสาขา นำเสนอจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เพิ่มยอดการเปิดใช้งานบัตร รวมไปถึงการเชิญชวนให้ลูกค้าเดิมใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุขใจเพิ่มขึ้นและสามารถรับบริการ
จากทางธนาคารได้ทันที  

คำสำคัญ :  บัตรเกษตรสุขใจ 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the reasons for the decrease in the use of agricultural 

happiness card services of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Prakhon Chai Branch, Buriram 
Province and find ways to increase the amount of use of the Sukjai agricultural card, which will increase the 
branch's income and fees From branch information, it was found that the credit service of Sukjai agricultural card 
tends to decrease. causing the study of such problems The study of qualitative data was an in-depth 
questionnaire. to obtain complete and detailed information From 12 employees, including 10 customers who 
have never had agricultural happiness cards, and a quantitative study by surveying by handing out a questionnaire 
to a sample of 380 people. 

The results of the study on the cause of the problem were Customers do not have knowledge and 
understanding of agricultural card usage. Applications that need to be paired with a mobile phone including 
products or shops that do not have variety and farmers who have never had that card The new application 
process is delayed. Therefore, the study authors have formulated guidelines for remedial action with proactive 
strategies. by issuing the area in the branch's operating area Presenting the strengths of the product Increase card 
activation balance Including inviting existing customers to spend more via the Sukjai agricultural card and be able 
to receive services from the bank immediately. 

Keywords:   Sukjai agricultural card 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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บทนำ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน แก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล  
กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการ ฯลฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยังมีส่วนช่วยการสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกรหรือชุ มชนให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งในด้านการลงทุนการผลิตการแปรรูปและการตลาด โดยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เริ่มเปิดโครงการบัตรเกษตรสุขใจในปี 
2561 ซึ่งใช้ทดแทน บัตรสินเช่ือเกษตร  ตามมาตรการเกษตร ประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรโดยให้เกษตรกรนำบัตร
เกษตรสุขใจไปใช้ซื ้อปัจจัยการผลิตแทนการใช้เงินสด ผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Shop กับร้านค้าที่เข้าร่วมโดยเน้นความ
สะดวกสบายและปลอดภัย บัตรเกษตรสุขใจ  เป็นบัตรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออก ให้แก่เกษตรกรลูกค้า 
เพื่อเป็นวงเงินสินเชื่อให้ใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิต และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน โดยมีการใช้ระบบ QR code  
ที่อยู่บนบัตร และใช้ผ่านร้านค้า A shop โดยระบบ แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ ของเจ้าของร้านค้าทำให้สะดวก รวดเร็ว มาก
ยิ่งขึ้น แต่ปี 2563 พบว่าลูกค้าในสาขามีการใช้บัตรเกษตรสุขใจลดลง ประกอบกับปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในการดำเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงินมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งในด้านการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ การแข่งขันในด้านการบริการโดย
ทุกๆ ธนาคารต่างให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้ารวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดดเด่นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นสินเช่ือเพื่อการบริโภคแก่ลูกค้าผ่านวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ถือเป็นหนึ่งใน
สนิเช่ือท่ีมีความสำคัญของไทย จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าธุรกิจบัตรเครดิตหดตัวรุนแรงในช่วงปี 2563  เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด และยังทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริโภคลดลง มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจบัตรเครดิต
ในแต่ละธนาคาร  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้การใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจที่ลดลงของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขา ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื ่อหาแนวทางเพิ่มยอดการใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา  
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (Marketing Mix) 7Ps 
   ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย (1) ด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่หรือช่องทางการ 
จัดจำหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด (2) ด้านการตลาดบริการ ได้แก่ กระบวนการ หลักฐานทางกายภาพ และบุคคล (อรจันทร์  
ศิริโชติ, 2556)  
 2. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
  นายอภิปรัชญาสกุล (2558 : 2) ได้อธิบายว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคจะมคีวามหมายครอบคลุมสาระสำคัญอยู่  3 ประการ
ด้วยกัน คือ การกระทำของแต่ละบุคคล การได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจและกระบวนการตัดสินใจ การกระทำ
ของแต่ละบุคคลเป็นการเน้นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปนั่นเอง การได้รับและการใช้สินค้าของผู้บริโภคเป็นเรื่องปกติวิสัย
ที่จะต้องอุปโภคบริโภคสินค้า” 
   Kardes, Cronley, and Cline (2011, p.8 อ้างใน วุฒิ สุขเจริญ 2559 : 5) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า 
หมายถึง “กิจกรรมทั้งหมดของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ การทิ้งสินค้าและบริการรวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และการ
ตอบสนองทางพฤติกรรม ท่ีเกิดขึ้นล่วงหน้า ขณะใช้สินค้าหรือบริการ และภายหลังกิจกรรมนั้น” 
  วุฒิ สุขเจริญ (2559 : 4) “พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับศาสตร์ด้านการตลาดอย่างใกล้ชิด 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีการพัฒนาควบคู่ไปกับแนวคิดด้านการตลาด” กล่าวคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดจาก  
2 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ (1) ปัจจัยภายใน (2) ปัจจัยภายนอก  
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  นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556 : 14-15)  กล่าวว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยหลายๆด้านที่ทำให้เกิดโมเดล
พฤติกรรมผู้บริโภคที่กระทบต่อกระบวนการคิดและอารมณ์ของผู้บริโภคขณะทำการตัดสินใจซื้อ”ซึ่งปัจจัยหลายๆด้านนั้นเองที่นำมา
สู่ความสำคัญต่อการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้เกิดกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์โดยศึกษาจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
  เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2561 : 16) “การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้มีสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งยังมีความหลากหลายในประเภทสินค้าให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ การตัดสินใจเป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนที่เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ” ซึ่งการจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้นั้นจะต้องมีกระบวนการเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ 
(1) กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นี ่คือใคร (2) ผู้บริโภคต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นั ้นๆให้เป็นอย่างไร  
(3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการ (4) องค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อ เช่น ครอบครัว (5) ความต้องการซื้อสินค้าและ
บริการเวลาใด เช่น ความต้องการขอสินเชื่อ (บัตรเกษตรสุขใจ) ในช่วงเริ่มการผลิตของเกษตรกรในรอบปี ( 6) ช่องทางในการซื้อ
สินค้า เช่น มีความสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย (7) ตัดสินใจซื้อ  
 3. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
  สืบชาติ อันทะไชย (2556 : 143-144) อธิบายว่า “กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีปัจจัย 4 ชนิดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลทางการตลาด อิทธิพลทางสถานการณ์ อิทธิพลทางจิตวิทยา” หลังจากที่
ผ่านกระบวนการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าจะซื้อสินค้าและบริการนั้นๆหรือไม่ 
โดยมีแรงจูงใจในการซื ้อผลิตภัณฑ์นั ้นๆ จากอิทธิพลข้างต้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู ้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ  
แบ่งออกเป็น 5 ขั ้นตอนคือ การตระหนักถึงปัญหาการแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และทัศนคติหลัง  
การซื้อ – การใช้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)           
 4. แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ 
   นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556 : 46) อธิบายว่า “แรงจูงใจคือแรงขับภายในบุคคลที่กระตุ้นหรือบังคับให้เกิดการกระทำ
ตามแรงขับนั้น ซึ่งแรงขับเกิดจากความกดดันที่มีผลมาจากความจำเป็นที่ได้รับการตอบสนอง โดยปกติแล้วบุคคลจะพยายามต่อสู้กับ
ความรู้สึกนึกคิดและจิตใต้สำนึกเพื่อลดความกดดันผ่านพฤติกรรมที่เคยกระทำมาก่อนหน้านี้ที่ช่วยเติมเต็มความจำเป็นและช่วย
ปลดปล่อยความกดดันที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของตนเอง ซึ่งบุคคลจะมีการเลือกเป้าหมายและรูปแบบของการกระทำเพื่อที่จะบรรลุ
เป้าหมายของตนเองได้นั้นมีผลมาจากการคิดและการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ” กล่าวคือแรงจูงใจของมนุษย์นั้นเริ่มจากแรงจูงใจ
ทางด้านร่างกายหรือทางกายภาพ เช่น ลูกค้าเกษตรกรที่มาขอสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องการซื้อ
รถจักรยานยนต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองแต่ยังขาดทุนทรัพย์ จึงมาขอผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง สิ่งนี้
คือแรงจูงใจที่เกิดจากทางกายภาพหรือทางร่างกาย จากนั้นเป็นแรงจูงใจขั้นต่อมานั่นคือ การจูงใจทางด้านจิตวิทยาหรือด้านจิตใจ 
เช่น ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารต้องการซื้อประกันชีวิตที่ครอบคลุมวงเงินกู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
         Maslow (1943, อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร 2558 :216-217) ได้จำแนกความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ขั้น ดังนี ้
  1. ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Needs) ถือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานหรือปัจจัยสี่ของมนุษย์  
  2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) แบ่งออกเป็น 2 ความต้องการคือ  (1) ความต้องการความปลอดภัย
ในชีวิต  (2) ความปลอดภัยทางด้านเศรษฐกิจ หรือความปลอดภัยทางด้านการเงิน  
  3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) หมายถึงการมีสังคมกับเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  4. ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) คือสถานภาพทางสังคม ซึ่งอาจเป็นตำแหน่งหน้าท่ีการงาน การ
ยกย่อง การยอมรับจากบุคคลในสังคมหรือคนทั่วไป 
  5. ความต้องการบรรลุถึงความสำเร็จแห่งตน (Self-actualization Needs) หมายถึง การประสบความสำเร็จตามที่ได้
ตั้งเป้ามหายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตนได้กำหนดไว้ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
 1. การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative) โดยการสอบถามข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและละเอียด 
 2. การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative )  โดยการสำรวจด้วยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 
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วิธีการศึกษา 
 การเก็บข้อมูล 
 1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ  
  1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และทำการสัมภาษณ์กับลูกค้าท่ีไม่ได้ใช้บัตรเกษตรสุขใจ
ในของสาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และทำการสัมภาษณ์กับพนักงานท่ีให้บริการดูแลเกี่ยวกับบัตรเกษตรสุขใจ  
  2. ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามและให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถาม
ด้วยตัวเอง ใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
 2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ เป็นการศึกษาและค้นคว้าจากตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับธนาคาร เกี่ยวกับบัตรเกษตรสุขใจ และข้อมูลในองค์กรเกี่ยวกับจำนวนยอดการใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจ ของ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์    
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. จำนวนประชากรของการศึกษาประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้คือ ลูกค้าเกษตรกรที่มีบัตรเกษตรสุขใจ
ทั้งหมดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  มีจำนวน 6,927  ราย  ส่วนประชากรที่
ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือลูกค้าที่ไม่มีบัตรเกษตรสุขใจ  ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากร รวมถึงพนักงานท่ีดูแลเกี่ยวกับบัตร  
 2. ขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี ้ คือ ลูกค้ามีบัตรเกษตรสุขใจ ของ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สูตรคำนวณของยามาเน่ (Taro Yamane)  ซึ่งกำหนด
ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยค่าความคลาดเคลื่อนเป็น 0.05 จากการคำนวณตามสูตร เมื่อกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 0.5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากการคำนวณได้เท่ากับ 380 ตัวอย่าง  
 ดังนั้น ผู้ทำจึงทำการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) กับลูกค้าที่มีบัตรเกษตรสุขใจ ทั้งหมดที่มาใช้บริการในสาขาประ
โคนชัยจำนวน 380 ราย ส่วนการสุ่มตัวอย่างกับการสัมภาษณ์ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บัตรเกษตรสุขใจจำนวน 10 รายที่เข้ามาใช้บริการที่
สาขาประโคนชัยและพนักงานในการสัมภาษณ์ใช้การสุ่มแบบเจาะจงคือพนักงานท่ีดูแลเกี่ยวกับเกษตรสุขใจ ในสาขาจำนวน 12 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 1. แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบของงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรายละเอียดใน
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บัตรเกษตรสุขใจ  
    ส่วนท่ี 3 ข้อมูลคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
 มาตรวัดตามระดับความสำคัญ โดย 
     1  =  มีระดับความสำคัญน้อยที่สุด 
       2  =  มีระดับความสำคัญน้อย 
       3  =  มีระดับความสำคัญปานกลาง 
       4  =  มีระดับความสำคัญมาก 
       5  = มีระดับความสำคัญมากท่ีสุด  
 2. แบบสัมภาษณ์สำหรับลูกค้าที่มีไม่มีบัตรเกษตรสุขใจประกอบด้วย  4   ส่วน ดังนี ้
    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  
    ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ความรู้เกี่ยวกับบัตรเกษตรสุขใจ โดยเป็นคำถามปลายเปิด 
    ส่วนท่ี 3 ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 3. แบบสัมภาษณ์พนักงาน ประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี ้
    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การให้บริการ สิทธิประโยชน์ การรับชำระหนี้และ
อุปสรรคปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับบัตรเกษตรสุขใจ 
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    ส่วนท่ี 3 ทัศนคติด้าน ส่วนประสมทางการตลาด 
    ส่วนท่ี 4 แนวทางแก้ไข 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงินกู้ของ ธ.ก.ส. สาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยการวิเคราะห์ผลจาก สถิติ ค่าความถี่ และ ร้อยละ  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) คือการเก็บข้อมูลในรูปแบบถ้อยคำ ปรากฎการณ์ 
เหตุการณ์และพฤติกรรม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview – IDI)  ซึ่งมีหัวข้อการสัมภาษณ์ครอบคลุมเนื้อหาของ
ข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ และจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จนถึงกระบวนการ
วิเคราะห์ความหมายและตีความมีขั้นตอน (สิริศักดิ์ อาจวิชัย,2564)  
  ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา 
  2.1 การคัดเลือกข้อมูล 
    -  ทำการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ไม่มีบัตรเกษตรสุขใจ จำนวน 10 ราย และ พนักงานท่ี
ดูแลเกี่ยวกับเกษตรสุขใจ ในสาขาจำนวน 12 ราย 
    -  ถอดเสียงการสัมภาษณ์แปลงเป็นตัวอักษร 
  2.2 กำหนดประเด็นท่ีจะวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลและให้รหัสข้อมูล 
    -  ปัจจัยหลักท่ีทำให้ไม่ใช้บัตรเกษตรสุขใจ 
    -  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการไม่ใช้บัตรเกษตรสุขใจ 
  2.3 วิเคราะห์และสรุปบรรยายข้อมูล 
 
ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ  
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณข้อมูลส่วนตัวจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 380 ราย เป็นเพศชายและเพศหญิง 226 และ 154 รายคิด 
เป็นร้อยละ 59.47 และ 40.53 ตามลำดับ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60ปี จำนวน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.42  
จากข้อมูลส่วนตัวด้านสถานภาพ มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ สมรส 358 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.21 ระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่พบว่าจบการศึกษาระดับประถมศึกษามีจำนวน 228 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพหลักทำ
นาจำนวน 369 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.11  รายได้ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน 
จำนวน 231 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.79 
 

ตารางที่ 1  พฤติกรรมผู้ใช้บัตรเกษตรสุขใจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนร้อยละมากท่ีสุด 
 

พฤติกรรมผู้ใช้บัตรเกษตรสุขใจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจำนวนร้อยละมากที่สุด จำนวน ร้อยละ 
1. วงเงินในบัตรเกษตรสุขใจทีไ่ด้รบัอนุมัติ 40,001-50,000 บาท 137 36.05 
2. จำนวนครั้งการใช้บัตรเกษตรสขุใจต่อเดือน 1 ครั้ง ต่อเดือน 197 51.84 
3.  มูลค่าเป็นจำนวนเงินในการใช้ต่อครั้ง ต่ำกว่า 5,000 บาท 234 61.58 
4. ระยะเวลาในการชำระ 60 วันข้ึนไป 111 29.21 
5. ปัจจัยทางการเกษตรที่ใช้จ่ายผา่นบัตรมากทีสุ่ด ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร 253 66.58 

6. สาเหตุที่เลือกใช้บัตรสินเช่ือเกษตรสุขใจ สะดวก ง่าย ใช้แทนเงินสด 231 60.79 
 
 จากตารางที่ 1 การได้รับบัตรเกษตรกรของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีวงเงินไม่เท่ากันตามการผลิตทางการเกษตร พบว่า  
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับวงเงินบัตรเกษตรสุขใจ 40,001-50,000 บาท มีจำนวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.05 จำนวนครั้งที ่ใช้
บริการส่วนใหญ่คือ 1 ครั้งต่อเดือน มีจำนวน 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.84 มูลค่าของการใช้จ่ายแต่ละครั้งพบว่า การใช้จ่ายบัตร
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เกษตรสุขใจต่ำกว่า 5,000 บาท มากที่สุด มีจำนวน 234 ราย ระยะเวลาในการชำระที่กลุ่มตัวอย่างชำระจะอยู่ในช่วง 60 วันขึ้นไป 
มากที่สุดจำนวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ29.21 ปัจจัยทางการเกษตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุขใจมากที่สุด คือปุ๋ยและสารเคมี
ทางการเกษตรจำนวน 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.58 เหตุผลส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่เลือกใช้บัตรสินเช่ือเกษตรสุขใจพบว่า สะดวก 
ง่าย สามารถใช้แทนเงินสดได้ มีจำนวน 231 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.79   

ตารางที่ 2  แสดงระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ด้านผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือ และช่ือเสียงของธนาคาร 4.353 0.663 
ด้านราคา ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี 4.305 0.671 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย รูปแบบการชำระผ่านบัตรเกษตรสุขใจไม่ซับซ้อน 4.174 0.724 

ด้านการส่งเสริมการตลาด การเชิญชวนของพนักงาน 4.068 0.766 
ด้านบุคคล พนักงานมีความน่าเชื่อถือ 4.271 0.706 

ด้านกายภาพ ระบบการให้บริการไม่ขัดข้อง สะดวก รวดเร็ว 4.003 0.781 

ด้านกระบวนการ การชำระสินเช่ือท่ีปลอดภัย 4.182 0.727 

จากตารางที่ 2 ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าระดับความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์  
ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของธนาคาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 4.353 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาพบว่า ระดับความสำคัญ
ด้านไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.305 ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า รูปแบบ
การชำระไม่ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญมากที่สุดเท่ากับ 4.174 ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด
พบว่า ระดับความสำคัญของการเชิญชวนของพนักงานในด้านการส่งเสริมการตลาดมคี่าเฉลีย่มากท่ีสุดเท่ากับ 4.068 ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านบุคคลพบว่า ระดับความสำคัญด้านของพนักงานมีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.271 ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกายภาพพบว่า ระดับความสำคัญด้านระบบของการให้บริการที่ไม่ขัดข้อง สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.003 
สว่นประสมทางการตลาดด้านกระบวนการพบว่า ระดับความสำคัญด้านการชำระสินเช่ือท่ีปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.182 

ตารางที่ 3  ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านผลิตภณัฑ ์ มีระบบที่ปลอดภยั สะดวก สบาย 3.774 0.756 
ด้านราคา มีการเปรียบเทียบกับราคาสินค้าเมื่อชำระเป็นเงินสด 3.613 0.796 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการมีความหลากหลาย 3.505 0.817 
ด้านการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมร่วมกับร้านค้าท่ีรับบตัร 3.676 0.746 
ด้านบุคคล พนักงานแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยได ้ 3.995 0.741 
ด้านกายภาพ มีป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจน 3.611 0.816 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการขอทำบัตรใหม่ไมซ่ับซอ้น 3.445 0.785 

จากตารางที่ 3 แสดงระดับความสำคัญที่น้อยที่สุดของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญของ 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีค่าน้อยที่สุดในแต่ละด้าน จากการศึกษาพบว่าระดับความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ คือ ระบบที่ปลอดภัย 
สะดวก สบายมีค่าเฉลี่ย 3.774 ระดับความสำคัญด้านราคา คือ มีเปรียบเทียบกับราคาเมื่อชำระเป็นเงินสด มีค่าเฉลี่ย 3.613 ระดับ
ความสำคัญด้านช่องทางการจัดจำหน่าย คือ สินค้าไม่มีความหลากหลาย ค่าเฉลี่ย 3.505 ระดับความสำคัญด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด คือ การส่งเสริมร่วมกับร้านค้าที่รับบัตร มีค่าเฉลี่ย 3.676 ระดับความสำคัญด้านบุคคล คือการตอบข้อสงสัยของพนกังาน 
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มีค่าเฉลี่ย 3.995 ระดับความสำคัญด้านกายภาพ คือ ร้านค้าไม่มีป้ายที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.611 และระดับความสำคัญด้าน
กระบวนการ คือข้ันตอนการทำบัตรใหม่ ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญที่น้อยที่สุดเท่ากับ 3.445   
 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 การศึกษานี้ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีการกำหนดคำถามแบบเจาะจง และได้กำหนดกลุ่มประชากรแบบเจาะจงเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์ของกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่ยังไม่มีบัตรจำนวน 10 ราย 
 ผลการสัมภาษณ์ของกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่ยังไม่มีบัตรจำนวน 10 รายกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่ยังไม่มีบัตรเกษตรสุขใจจำนวน 
10 ราย ซึ่งลูกค้าอยู่ในช่วงอายุ 27-42 ปี อายุของการเป็นลูกค้า ธกส. 1-7 ปี จากผลการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้ารู้จักบัตร
เกษตรสุขใจ ว่าสามารถใช้แทนเงินสดได้ โดยมีดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่วน
ใหญ่ที่จะทำให้ลูกค้าสนใจบัตรเกษตรสุขใจก็คือ การเชิญชวน แนะนำ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงสิทธิพิเศษ ส่วนลดและการลุ้นโชค 
ลูกค้าส่วนใหญ่นั้นคือ ยังไม่ทราบขั้นตอนการสมัครใช้บริการ และลูกค้ายังมองว่าส่วนใหญ่คือ ร้านที่ซื้อสินค้าบางแห่งที่ต้องการซื้ อ
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบัตร และ ราคาสินค้าแตกต่างกันเมื่อชำระผ่านบัตร ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการขั้นตอนการสมัครบัตรที่มีความ
สะดวก รวดเร็วและการประชาสัมพันธ์รายละเอียดบัตร 
 ส่วนท่ี 2 ผลการสัมภาษณ์พนักงานสาขาประโคนชัยจำนวน 12 ราย 
 ผลการสัมภาษณ์พนักงานสาขาประโคนชัยจำนวน 12 ราย คือ ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา หัวหน้าหน่วยอำเภอ 
พนักงานพัฒนาธุรกิจ และ พนักงานการเงิน  โดยอายุการทำงานอยู่ในช่วง 2ปี- 30ปี  ผลการสัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บัตรเกษตรสุขใจโดยส่วนใหญ ่พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจในระดับดีถึงดีมาก ปัญหาของลูกค้าในการใช้บัตรเกษตรสุขใจส่วนใหญ ่คอื 
ลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของการใช้บัตรเกษตรสุขใจ ส่วนมากจะเป็นมือถือท่ีส่งข้อมูลไม่ได้ เครือข่ายการรูดสินค้าไม่เสถียร ข้อความ
เต็ม OTP ไม่มา ร้านค้าท่ีให้บริการมีจำนวนน้อย และ บัตรล็อคเนื่องจากลูกค้าชำระหนี้ช้า การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบ
ปัญหาจะมาติดต่อท่ีธนาคาร พนักงานจะตรวจสอบเบื้องต้น หากบัตรใช้ไม่ได้เช่น ข้อความมือถือเต็มต้องลบข้อความเพื่อรอรับ OTP 
หรือหากไม่ได้รับ OTP ก็ต้องแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรให้ถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องส่งเรื่อง เข้าสำนักงานใหญ่เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไขระบบ โดยมุมมองของพนักงานที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่พบว่า บัตรเกษตรสุขใจตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยควบคุมในเรื่องการนำเงินสินเชื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบัตรเกษตรสุข
ใจ ลูกค้ามีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการทำสัญญากู้เงิน เพราะนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าได้ทันที ด้านราคาค่าธรรมเนยีมและ
อัตราดอกเบี้ยของบัตรเกษตรสุขใจ พนักงานส่วนใหญ่ กล่าวว่า  ดอกเบี้ยต่ำมี ความเหมาะสม ถูกกว่าปกติ สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยถูกกว่าวงเงินกู้ทั่วไป การเชิญชวนลูกค้าสมัครบัตรเกษตรสุขใจส่วนใหญ่พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจ
สมัครบัตรเกษตรสุขใจ ผลการสัมภาษณ์ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยส่วนใหญ่ พบว่า ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้าสมัคร ทั้ง
พนักงานแนะนำ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม การประชาสัมพันธ์โดยตรง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social ของธนาคาร จาก
การสัมภาษณ์พนักงานด้านการบริการลูกค้าส่วนใหญ่ พบว่า พนักงานมีความเข้าใจ และช่วยแก้ปัญหาตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี
ให้บริการตอบข้อสงสัยได้ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่กล่าวว่า กระบวนการสมัครใช้บัตรเกษตรสุขใจส่วนใหญ่ พบว่า ขั้นตอนการขอมีบัตร
ครั้งแรกล่าช้า ระบบการชำระหนี้ ล่าช้า ระบบรับส่งข้อมูลระหว่างร้านค้าและธนาคารมีปัญหาบ่อย ผลการสัมภาษณ์พนักงาน
เกี่ยวกับช่อง ทางการบริการและร้านค้าท่ีมีผลต่อการสมัครใช้บัตรเกษตรสขุใจส่วนใหญ่พบว่า อยากให้มีร้านค้าในชุมชนเข้า โครงการ
มากขึ้น ร้านค้ามีจำนวนน้อย ซึ่งธนาคารควรออกโปรโมชั่น เพิ่มสิทธิ ประโยชน์และเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
โดยพนักงานในเชิงรุก และจำนวนร้านค้าท่ีร่วมโครงการ เพื่อให้ลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุขใจมากขึ้น 
 
การสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา 
 แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก โดยให้พนักงานแนะนำและเชิญชวนลูกค้า โดย นำเสนอจุดเด่นของการใช้บัตรเกษตรสุข
ใจ เพื่อเพ่ิมยอดการใช้งานบัตรเกษตรสุขใจในการรูดซื้อสินค้า รวมไปถึงการเชิญชวนให้ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเกษตรสุขใจ 
 ข้อดี คือ มีการพบปะพูดคุย เชิญชวน ให้ความสำคัญกับลูกค้า ทำให้เกิดความคุ้นเคย สามารถประเมินศักยภาพลูกค้าได้ 
 ข้อเสีย คือ พนักงานสาขาต้องใช้เวลาในการออกพื้นที่นาน กว่าจะดำเนินงานครบทุกหมู่บ้านในเขตการดำเนินงานของ
สาขาประโคนชัย 
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 แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ์การปรับตัว เพื่อรองรับการใช้งานบัตรที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตร 
สุขใจ 
 ข้อดี คือ ลูกค้าสะดวกในการใช้งาน ไม่เกิดปัญหาจากการใช้โทรศัพท์มือถือ 
  ข้อเสีย คือ บุคคลอื่นอาจนำบัตรของลูกค้าไปใช้งานได้ หากลูกค้ามีรหัสอยู่ท่ีบัตร 
แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการของร้านค้า 
 ข้อดี คือ ธนาคารได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงให้ระบบการเข้าโครงการของร้านค้ามีความสะดวก 
ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น เกษตรกรมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น 
 ข้อเสีย คือ การเปลี่ยนระเบียบวิธีปฏิบัติต้องผ่านหลายขั้นตอน ทำให้มีระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง 
 
การประเมินทางเลือกในแต่ละแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหา        
 จากการกำหนดแนวทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา สามารถประเมินทางเลือกได้ว่าในทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์เชิงรุก เป็นแนวทาง
ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้มากท่ีสุด อีกทั้งยังสามารถท่ีจะเพิ่มยอดการใช้งานบัตรเกษตรสุขใจได้ในระยะเวลาอันใกล้ เมื่อถึง
ฤดูกาลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ีของสาขา ส่วนแนวทางที่ 2 เป็นกลยุทธ์เชิงปรับตัว ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่
ของธนาคารที่ได้เคยใช้บัตรเกษตรสุขใจและพบเจอกับปัญหาดังกล่าว ธนาคารเองก็ต้องเสนอแนวทางนี้เพื่อปรับเปลี่ยนระบบให้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต แนวทางที่ 3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าในการได้มีทางเลือกในการซื้อ
ปัจจัยการเกษตรได้ ธนาคารจำเป็นต้องแสวงหาร้านค้าให้ เกิดความจูงใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อผลประโยชน์ที่สามารถสร้าง
ยอดขายให้กับร้านค้าและประโยชน์กับตัวผู้บริโภคไปพร้อมๆกัน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 สรุปผลการศึกษา : ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี โดยลูกค้า
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพหลักคือทำ
นา รายได้ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน  
พฤติกรรมผู้ใช้บัตรเกษตรสุขใจของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้บัตรเกษตรสุขใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเกษตรกลุ่มลูกค้า
ส่วนใหญ่ ได้รับวงเงินบัตรเกษตรสุขใจ 40,001-50,000 บาท มีจำนวน จำนวนครั้งที่ใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจต่อเดือนส่วนใหญ่ 
พบว่า ผู้ใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน มีจำนวน โดยมีมูลค่าของการใช้จ่ายแต่ละครั้ง น้อยกว่า 5,000 บาทต่อครั้งมากที่สุด มีระยะเวลา
ในการชำระอยู่ในช่วง 60 วันข้ึนไปมากท่ีสุด ปัจจัยทางการเกษตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุขใจมากท่ีสุด คือปุ๋ยและสารเคมีทางการ
เกษตร และเหตุผลส่วนใหญ่ของเกษตรกรที่เลือกใช้บัตรสินเช่ือเกษตรสุขใจพบว่า สะดวก ง่าย สามารถใช้แทนเงินสดได้   
ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
        ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ด้านความน่าเช่ือถือและชื่อเสียงของ
ธนาคารมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
         ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา พบว่า ระดับความสำคัญทางการตลาดด้านราคา มีระดับความพึงพอใจด้านไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปีมีค่ามากท่ีสุด 
         ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่า ระดับความสำคัญด้านร้านค้าที่ให้บริการมีความสะดวก
และรูปแบบการชำระไม่ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
         ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ระดับความสำคัญของการเชิญชวนของพนักงานมีค่าเฉลีย่
มากที่สุด 
         ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล พบว่า ระดับความสำคัญของพนักงานมีความเอาใจใส่ดูแลมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  
         ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพ พบว่า ระดับความสำคัญด้านระบบไม่ขัดข้อง สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  
มากที่สุด  
         ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการพบว่า ระดับความสำคัญด้านการชำระสินเชื่อที ่ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย  
มากที่สุด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๙๑ 

สรุปผลการศึกษา : ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
กลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่ยังไม่มีบัตรเกษตรสขุใจจำนวน 10 ราย ซึ่งลูกค้าอยู่ในช่วงอายุ 27-42 ปี อายุของการเป็นลูกค้า ธกส. 

1-7 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบัตรเกษตรสุขใจอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่ อยากทำบัตรเกษตรสุขใจ
ทุกราย เพราะเนื่องจากบัตรเกษตรสุขใจมีดอกเบี้ยต่ำ สามารถนำไปรูดซื้อปัจจัยทางการเกษตรได้ ซึ่งรวดเร็ว ง่ายและสะดวก แต่ใน
ขั้นตอนของการสมัครทำบัตรเกษตรสุขใจนั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน 

กลุ่มของพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรเกษตรสุขใจ จำนวน 12 ราย โดยอายุการทำงานอยู่ในช่วง 2ปี- 30ปี นั้นมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บัตรเกษตรสุขใจเป็นอย่างดี ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของพนักงานคือ ลูกค้ายังไม่มีคว ามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบัตรเกษตรสุขใจทั้งลูกค้าเงินกู้ท่ีมีบัตรเกษตรสุขใจและยังไม่มีบัตรเกษตรสุขใจ รวมไปถึงปัญหาของระบบการซื้อสินค้าที่ต้อง
ใช้ควบคู่โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP ในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเกษตร  ซึ่งบัตรเกษตรสุขใจตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยควบคุมในเรื่องการนำเงินสินเชื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบัตร
เกษตรสุขใจ ลูกค้ามีความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการทำสัญญากู้เงิน เพราะนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าได้ทันที ดังนั้นธนาคารควร
ออกโปรโมชั่น เพิ่มสิทธิ ประโยชน์และเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านแผนการตลาดเพื่อจะเพิ่มยอดการใช้บตัร
เกษตรสุขใจ 

จากสาเหตุของปัญหาได้กำหนดแนวทางเลือก กลยุทธ์เชิงรุก โดยการวางแผนนัดประชุมกับลูกค้าเกษตรกรทุกรายทั้งที่มี
บัตรเกษตรสุขใจแล้วและยังไม่มีบัตรเกษตรสุขใจ แผนการออกพ้ืนท่ีนี้มีเป้าประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอจุดเด่นผลิตภัณฑ์
บัตรเกษตรสุขใจให้กับเกษตรกรได้รับทราบ และเชิญชวนให้ลูกค้าใช้บัตรเกษตรสุขใจมากขึ้น เพื่อคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มยอดการ
ใช้งานในปีต่อไปของสาขาได้ 

อภิปรายผล 
ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบสอบถามและให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตัวเอง 

และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และทำการสัมภาษณ์กับลูกค้าท่ีไม่ได้ใช้บัตรเกษตรสุขใจในธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และทำการสัมภาษณ์กับพนักงานที่ให้บริการดูแลเกี่ยวกับบัตร
เกษตรสุขใจในสาขา กล่าวได้ว่า ธนาคารควรดำเนินงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ การออกโปรโมช่ันต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้า 
ธนาคารควรสื่อสารทางช่องทางต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเพิ่มยอดการใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจ โดยสอดคล้องกับผลวิจัย
ของ พันธ์ทิพย์ สตารัตน์ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง  แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพ่ิมจำนวนผู้ถือบัตรเครดิตของ
ธนาคารออมสิน เขตขอนแก่น 2 ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพ่ิมจำนวนผู้ถือบัตรเครดิตคือ โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเฟซบุ๊ค 
(Face book) ,โปรแกรมไลน์ (Line Application)  โครงการเชิญชวนสมัครใช้บัตรเครดิตออมสิน ด้วยจดหมายและ โครงการเพื่อน
แนะนำเพื่อน  ส่วนการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเกษตรสุขใจ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ รับรู้ถึง
ประโยชน์ของบัตรเกษตรสุขใจและต้องการใช้บัตรเกษตรสุขใจ ทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้า ธกส.สาขา ประโคนชัย สอดคล้องกับ
ผลวิจัยของ ปรียานารถ ลายคราม (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต KTC ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
ที่พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต KTC ของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี และผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีบัตรเกษตรสุขใจกับพนักงานสาขาประโคนชัย ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขนิษฐา ทาแป้ง (2552) ที่ได้ศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลการประกอบการในธุรกิจบัตรเครดิต KTC 
กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การกำหนดกลยุทธ์หน้าที่ในการทำงานทุกฝ่ายต้องมีความ
ร่วมมือกันเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเติบโตมีการทำการตลาดเชิงรุก กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง  

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาในครั้งนี้ทำศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้บัตรเกษตรสุขใจและระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ต่อลูกค้าที่เลือกใช้บัตรเกษตรสุขใจ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการศึกษาบัตรเครดิตอื่นๆที่มีคุณสมบัติใกล้เคยีง
กัน เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเกษตรสุขใจ หรือบัตรเครดิตอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และนำผลที่
ได้มาปรับปรุง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์บัตรเกษตรสุขใจตรงกับความต้องการของเกษตรมากยิ่งข้ึน 

2. การศึกษาในครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในเขตอำเภอใกล้เคียงอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับผล
วิจัยในครั้งนี ้
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แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง 
The guideline for increasing SMEs loans of civil state based-on 

Government Savings Bank, Ranong Province. 
 

นิริศา พิพัฒนพงศ์สิน1 
ดร.อริสรา เสยานนท์2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง  
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง  
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง  3) เพื่อศึกษาความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้
บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มยอด
สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง จำนวนทั้งสิ้น 104 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึง
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยเก็บข้อมูลจากลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจบริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ทั้งหมด  ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และนำมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรม
การใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความต้องการ
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ วิเคราะห์ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการ
สินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ Independent Sample t-
test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเชื่อ SMEs ประชารัฐกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน 
จังหวัดระนอง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlation Analysis จากผลการศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง พบว่า ลูกค้าผู้ใช้บริการสินเชื่อ SMEs ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวรใช้หลักทรัพย์ฉลากออมสินค้ำประกัน ใช้เวลาอนุมัติจากธนาคาร 2 – 3 สัปดาห์ ได้รับวงเงิน
สินเชื ่อ 3,000,000 – 4,000,000 บาท ลูกค้าผู้ใช้บริการสินเชื ่อ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ส่วนใหญ่มีผู้
แนะนำ/ได้รับการประชาสัมพันธ์ ทราบข้อมูลการให้บริการสินเช่ือส่วนใหญ่จากอินเตอร์เน็ต/สือ่โฆษณาต่างๆ มีระยะเวลาในการผ่อน
ชำระเงินกู้ 1 ปี โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และลูกค้าผู้ใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ส่วน
ใหญ่มีความสนใจในการใช้วงเงินสินเช่ือธนาคารออมสินเพิ่มเติมครั้งต่อไป ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความต้องการส่วนประสม
ทางการตลาดทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการบริการ ( x = 4.25, S.D. = 0.718) 
รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( x = 4.22, S.D. = 0.712) ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่ส ุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์  
( x  = 3.80, S.D. = 0.838) และยังพบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ 
SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ไม่แตกต่างกัน ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ SMEs 
ประชารัฐกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง 
พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐที่ธนาคารออมสิน จังหวัดระนองไม่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ส่วนแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือ 
SMEs ประชารัฐ คือ เอกสารประกอบการขอสินเช่ือต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลาในการอนุมัติสินเช่ือไม่นาน และการให้บริการที่
สะดวกรวดเร็วถูกต้อง ธนาคารต้องมีวงเงินให้กู้สูงเพียงพอต่อความต้องการ เงื่อนไขในการขอกู้ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความสะดวก 
 

  
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ในการติดต่อ โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% สองปีแรก สามารถใช้หลักประกันที่เป็นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) ได้ ธนาคารมีการออกค่าธรรมเนียมการค้ำประกันฟรี 4 ปี สามารถใช้หลักประกันน้อยโดยร่วมกับหลักทรัพย์อื่นๆ และสินเช่ือ 
SMEs ครอบคลุมผู้ประกอบการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจขนาดใหญ่ 
 

คำสำคัญ:   สินเช่ือ SMEs ประชารัฐ, ธนาคารออมสิน   
 

Abstract 
 The research was study the guideline for increasing SMEs loans of civil state based-on Government 
Savings Bank, Ranong Province. The purposes of this research were to study 1) the behavior of using SMEs loans 
service, 2) the relationship between behavior and marketing mix need on using SMEs loans service,  
3) the marketing mix need on using SMEs loans service, and 4) the guideline for increasing SMEs loans of civil 
state. A sample was selected from 104 SMEs loans service users at Government Savings Bank, Ranong Province. 
A sample was all SMEs loans users drawn from Government Savings Bank, Ranong Province using non-probability 
sampling and purposive sampling. The research was analyzed the personal characteristic and behavior of using 
SMEs loans service by using means and standard deviation of the marketing mix. The marketing mix of using SMEs 
loans service subdivide to the personal characteristic were collected via the independent sample, t-test, and one 
way ANOVA. The relationship between behavior and marketing mix need were analyzed using the Pearson 
Correlation Analysis. According to the research of behavior on SMEs loans service, the purpose of the most users 
was invest in the fixed asset by using the mortgage securities. The users acknowledged from internet and 
advertising. The service spent 2-3 weeks for approval. The financial resources were 3,000,000 – 4,000,000 baht. 
The installment period was one year which pay at the counter service and Savings Bank. The most users were 
interested in continuing to use the credit line. Based on the result of study, Based on the result of study, the 
highest mean was service processes in every aspect ( x = 4.25, S.D. = 0.718). The second was the promotion  
( x = 4.22, S.D. = 0.712). The lowest mean was the product ( x = 3.80, S.D. = 0.838). The research indicated that 
the different of personal characteristics were not impact on the marketing mix need on using SMEs loans service. 
Moreover, the behavior of using SMEs loans service was not related with the marketing mix need on using SMEs 
loans service. The guidelines for increasing the SMEs loans service were documents for applying for loan was not 
complicated, short time for loan approval, and the service was convenient, rapid, and correct. In addition, bank 
should have the high financial amount which meet the customer’s need. The loan condition was clear, easily 
understood, and convenient to contact. 
 

Keywords :   Increasing SMEs loans of civil state based, The Government Savings Bank 
 
บทนำ 
 ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาด
ย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ  
 ธนาคารออมสินถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการให้สิทธิ
สวัสดิการด้านสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ โดยการให้สินเช่ือดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการการให้สิทธิกับเป็น
ผู้ประกอบการในกลุ่ม Start-Up ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม (Innovation) , ผู้ประกอบการ SMEs  และผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ใหญ่ เป็นสินเช่ือระยะยาว กำหนดระยะเวลากู้ คือ ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อตกลงของหน่วยงาน โดย
ทางธนาคารออมสินเองนั้นได้วางจำนวนเงินให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้าน
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดำเนนิกิจการและ/หรือลงทุนในทรัพย์สินถาวร  
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 จากข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ ปรากฏว่า จำนวนที่อนุมัติสินเช่ือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วาง โดยสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ ของธนาคารออมสิน สาขาระนอง จังหวัดระนอง ที่วางเป้าหมายเอาไว้ในปี 2563 ทัง้หมด 48.10 
ล้านบาท แต่จำนวนที่อนุมัติในปี 2563 ทั้งหมด 31.40 ล้านบาท  (ธนาคารออมสิน, 2563) ส่งผลให้ธนาคารออมสิน สาขาระนอง 
จังหวัดระนองมีรายได้ลดลง ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ และยังเป็นการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปยังธนาคารคู่แข่งอีก
ด้วย  
 ดังนั้น ผู้วจิัยมีความเห็นว่าการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน จังหวัด
ระนอง ถือเป็นเรื่องที่ธนาคารควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรคนหนึ่งของธนาคารออมสิน จังหวัด
ระนอง ซึ่งปฏิบัติงานดูแลและให้บริการด้านสินเชื่อโดยตรง จึงมีความสนใจในการศึกษาว่าผู้ใช้บริการสินเช่ือสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ
ของธนาคารออมสินมีพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการส่วนประสมทางการตลาดอย่างไร ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การสร้างและปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาทางการตลาดสินเชื่อเพื่อยอดสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ลักษณะพฤติกรรมผู้บรโิภค ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 126) ได้กล่าวถึงคำถามที่จะใช้เพื่อค้นหาลักษณะผูบ้รโิภค
ดังนี ้
 1. ใครอยู ่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market) เป็นคำถามที ่ต้องการทราบลักษณะกลุ ่มเป้าหมาย 
(occupants) ทางด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ 
 2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy) เป็นคำถามที่ต้องการทราบสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ สิ่งที่บริโภค
ต้องการผลิตภัณฑ์ ก็คือ ต้องการคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 
 3. ทำไมผู ้บริโภคจึงซื ้อ (Why does the consumer buy) เป็นคำถามที ่ต ้องการทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(objectives) ซึ่งผู้บริโภคสินค้าเพื่อความต้องการของเขาด้านร่างกายและจิตวิทยา จึงต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อ คือ ปัจจัยภายในหรือปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying) เป็นคำถามที่ต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ (organization) ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้ 
 5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy) เป็นคำถามที่ต้องการทราบโอกาสในการซื้อ (occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ 
 6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy) เป็นคำถามที่ต้องการทราบถึงช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคไป
ทำการซื้อ (outlets) เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 7. ผู ้บริโภคซื ้ออย่างไร (How does the consumer buy) เป็นคำถามที ่ต้องการทราบขั ้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(operations) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 
 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Service Product) สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ซึ่งจะประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ กิจกรรม องค์การ หรือ
บุคคล ในการกำหนด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
 2. ราคา (Price) มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ดังนั้นผู้บริโภคจะทำการ
เปรียบเทียบมูลค่าของผลิตภัณฑ์กับราคา หากมูลค่าของผลิตภัณฑ์มีสูงกว่าราคา ก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น  
 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย     ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑแ์ละ
บริการจากองค์การไปยังตลาด ผู้ประกอบการต้องมีการกำหนดช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองให้น่าสนใจ และ
สามารถอำนวยความสะดวกให้แกผู้ใช้บริการด้วย  
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยผู้ประกอบการต้อง
นำกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ มาใช้ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการจูงใจ เช่น การออกโปรโมช่ันในการคืนเงินให้แกลูกค้าเมื่อ
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ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต  ตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งการนำกลยุทธ์มาใช้ในการส่งเสริมการขาย จะทำให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้าให้มีจำนวนมากขึ้น  
 5. บุคลากร (People) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสำคัญในการให้บริการและในปัจจุบันมีการแข่งขันกับทางธุรกิจเพิ่มมาก
ขึ้น ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นในธุรกิจ 
โดยบุคลากรต้องมีคุณภาพในการให้บริการ ต้องมีการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้ของบุคลากรด้านบริการตลอดเวลา มีการจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการมากท่ีสุด  
 6. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการให้บริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้ บริการแก่กลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความ
พึงพอใจการให้บริการและกระบวนการปฏิบัติงานของธุรกิจ       เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความสะดวกรวดเร็วในการนำเสนอการ
บริการให้แก่ลูกค้า 
 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มีการให้บริการ และปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท่ีจะอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติการและการสง่มอบบริการต่างๆ ให้แก่
ลูกค้า โดยลักษณะทางกายภาพนี้จะเป็นการนำเสนอสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นได้
ง่ายทางกายภาพ และเป็นสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของการให้บริการได้อย่างชัดเจน  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 ชนิดาถา วรณาภรณ์ (2555) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ -
กระทรวงสาธารณสุข เป็นการศึกษาประชากรต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการ ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับรูปแบบและความทันสมัยในการให้บริการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านชื่อเสียง และความ
น่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญกับพนักงานน้อยที่สุด ผู้ใช้บริการด้านอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ด้าน
สภาพแวดล้อมและสถานที่ ด้านพนักงาน รูปแบบความทันสมัยในการให้บริการมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ แต่ผู้ใช้บริการที่มีเพศ ระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการไม่ต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้านย่อยทุก
ด้านอย่างมีนัยสำคัญ 
 ปฏิยุทธ์ ศรีบุรินทร์ (2551) เรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการด้านสินเช่ือ
เคหะของบมจ.ธนาคารนครหลวงไทย สํานักงานเขต 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ความมั่นคงของธนาคาร  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อเคหะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านราคาอัตราดอกเบี้ยตํ่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โบว์ชัวส์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
 ลฎาภา  พูลเกษม (2550) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที ่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (สาขารังสิต ในเดือนพฤษภาคม 2550 จำนวน 361 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเชื ่อเพื ่อที ่อยู ่อาศัยกับธนาคาร โดยภ าพรวมในระดับมาก และ 
ผลการศึกษาควาสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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วิธีการศึกษา  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง 
ทั้ง 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาระนอง จำนวน 64 คน สาขา    กระบุรี จำนวน 11 คน สาขาเรืองราษฎร์ จำนวน 22 คน และสาขา
สุขสำราญ จำนวน 7 คน จำนวนทั้งสิ้น 104 คน การวิจัยครั้งนี้ ใช้ทำการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จำนวน 104 คน โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเก็บข้อมูลจากลุ่มลูกค้าท่ีตัดสินใจบริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ประเภทหลักทรัพย์ที่ใชค้้ำ
ประกัน ระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อวงเงินที่ท่านได้รับการอนุมัติ เหตุผลในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน การ
ทราบข้อมูลการให้บริการสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ และความต้องการในการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคาร
ออมสินเพิ่มเติมครั้งต่อไป 
 ส่วนที่ 3 ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื ่อ SMEs ประชารัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านรูปแบบการ
ให้บริการ และด้านกระบวนการบริการเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) “ระดับความสำคัญมาก
ที่สุด” ถึง “ระดับความสำคัญน้อยที่สุด” ตามรูปแบบของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)  
 ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การตัดสินใจขอใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ที่มีรูปแบบ
คำถามที่เข้าใจง่ายและไม่ชี้นำคำตอบ และเป็นลักษณะคำถาม   แบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
สามารถแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในเชิงลึกมากขึ้น ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 3 ประเภท ดังนี้   
 1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างจำนวน 104 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  
 2. ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face Interview) จำนวน 10 คน ในการสัมภาษณ์นั้น มีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันตอนก่อนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนระหว่างการสัมภาษณ์ และขั้นตอนหลังการสัมภาษณ์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม แล้วนำข้อมูลจากประชากรที่ได้มาบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ
ด้วยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย ซึ่งกำหนดข้อมูลความต้องการส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการใช้บริการสนิเช่ือ SMEs ประชารัฐ นำมาหาค่าค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การทดสอบความต้องการส่วนประสมทางการตลาดตอ่การใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง แยก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียวสัน 
Pearson Correlation Analysis  
 
ผลการศึกษา  
 

ตารางที ่1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
- ชาย 44 42.3 
- หญิง 60 57.7 
อาย ุ   
- ต่ำกว่า 30 ป ี 82 78.8 
- อายุ 30 – 40 ปี 14 13.5 
- อายุ 41 – 50 ปี 8 7.7 
สถานภาพ   
- โสด  33 33.7 
- สมรส 48 46.2 
- หม้าย/หย่าร้าง 21 20.2 
ระดับการศึกษา   
- ต่ำกว่าปริญญาตรี  24 23.1 
- ปริญญาตรี 61 81.7 
- สูงกว่าปริญญาตรี 19 18.3 
อาชีพ   
- ธุรกิจระมง 15 14.4 
- ธุรกิจประชารัฐ 42 40.4 
- ธุรกิจทั่วไป   37 35.6 
- อื่นๆ  10 9.6 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
- ต่ำกว่า 30,000 บาท 29 27.9 
- 30,000 – 40,000 บาท   44 42.3 
- 40,001 – 50,000 บาท 20 19.2 
- 50,001 บาทขึ้นไป   11 10.6 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.7 ผู้ใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐธนาคารออม
สิน จังหวัดระนอง ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ร้อยละ 78.8     มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 81.7 ประกอบอาชีพธุรกิจประชารัฐ ร้อยละ 40.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 40,000 บาท ร้อยละ 42.3  
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ตารางที ่2   จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ 
 

พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ จำนวน (คน) ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ   
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ 19 18.3 
- เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร   43 41.3 
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและ/หรือลงทุนในทรัพย์สิน
ถาวร 

38 36.5 

- อื่นๆ  4 3.8 
ประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน   
- เงินฝาก  43 41.7 
- ฉลากออมสิน 55 53.4 
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 5 4.9 

ระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ   
- น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 12 11.5 
- 1 - 2 สัปดาห์ 24 23.1 
- 2 – 3 สัปดาห์ 36 34.6 
- มากกว่า 3 สัปดาห์ 32 30.8 
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติสินสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ   
- ต่ำกว่า 3,000,000 บาท  6 5.8 
- 3,000,000 – 4,000,000 บาท 44 42.3 
- 4,000,001 – 5,000,000 บาท 42 40.4 
- มากกว่า  5,000,000 ขึ้นไป 12 11.5 
เหตุผลในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน   
- มีความคุ้นเคยกับพนักงาน 4 3.8 
- เป็นลูกค้าเดิมของธนาคาร   6 5.8 
- มีผู้แนะนำ/ได้รับการประชาสัมพันธ์ 77 74.0 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อต่ำกว่าธนาคารอื่น 5 4.8 
- ได้รับวงเงินอนุมัติสูง 10 9.6 
- อื่นๆ........ 2 1.9 
การทราบข้อมูลการให้บริการสินเชื่อ   
- พนักงานธนาคาร 12 12.8 
- ทราบด้วยตนเอง   26 27.7 
- คนรู้จัก/ญาติ/เพื่อน 24 25.5 
- อินเตอร์เน็ต/สื่อโฆษณาต่างๆ 32 34.0 

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ (ตลอดสัญญา)   
- 1 ปี 40 38.5 
- 2 – 3 ปี 37 35.6 
- 4 - 5 ปี 12 11.5 
- มากกว่า 5 ปี 15 14.4 
วิธีการผ่อนชำระเงินกู้   
- ชำระด้วยตนเองหน้าเคาร์เตอร์ธนาคารออมสิน 7 6.7 
- ชำระผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิส 41 39.4 
- หักผ่านบัญชีธนาคาร  12 11.5 
- ชำระผ่าน MyMo ของธนาคารออมสิน 40 38.5 
- ชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารอื่น 4 3.8 
ความต้องการในการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินเพิ่มเติมครั้งต่อไป   
- สนใจ 85 81.7 
- ไม่สนใจ เพราะ.(โปรดระบุ)…… 19 18.3 
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 จากตารางที ่2 พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง พบว่า ลูกค้ามีวัตถุประสงค์
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร ร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่ใช้หลักทรัพย์สลากออมสิน ร้อยละ 53.4 มีระยะเวลาในการอนุมัติของธนาคาร  
2 – 3 สัปดาห์ ร้อยละ 34.6 ได้ร ับวงเงินสินเชื ่อ3,000,000 – 4,000,000 บาท ร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่มีผู ้แนะนำ/ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 74.0 ทราบข้อมูลการให้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่จากอินเตอร์เน็ต/สื่อโฆษณาต่างๆ ร้อยละ 34.0  
มีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 ชำระผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิส ร้อยละ 39.4 และส่วนใหญ่มีความสนใจ 
ในการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินเพิ่มเติมครั้งต่อไป ร้อยละ 81.7  
 

ตารางที ่3 คะแนน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs 
 ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ในภาพรวม 
 

 n = 104 คน 
ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การใช้บริการสินเชื่อ SMEs x  S.D. ระดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  3.80 0.838 มาก 
2. ด้านราคา 3.98 0.807 มาก  
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.20 0.773 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.22 0.712 มาก 
5. ด้านบุคคล 4.19 0.789 มาก 
6. ด้านรูปแบบการให้บริการ 4.08 0.619 มาก 
7. ด้านกระบวนการบริการ   4.25 0.718 มาก 
รวม 4.10 0.751 มาก 

 
 จากตารางที ่3 ผลการศึกษาความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคาร
ออมสิน จังหวัดระนอง ในภาพรวม พบว่า ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.751 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการบริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.718 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาดมคี่าเฉลีย่ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.712 ส่วน
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.838 
 

ตารางที ่4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับความต้องการส่วนประสมทาง การตลาดของบร ิการส ินเช่ือ  
 SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
1. เพศ   
2. อาย ุ   
3. สถานภาพ   
4. ระดับการศึกษา   
5. อาชีพ   
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

**  หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐาน 
  ✓ หมายถึง ยอมรับสมมติฐาน 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที ่5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐกับความต้องการส่วนประสมทาง 
 การตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง 
 

พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
1. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ   
2. ประเภทหลักทรัพย์ท่ีใช้ค้ำประกัน   
3. ระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติ   
4. สินเช่ือวงเงินท่ีท่านได้รับการอนุมัติ   
5. เหตุผลในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน   
6. การทราบข้อมูลการให้บริการสินเช่ือ   
7. ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้   
8. วิธีการผ่อนชำระเงินกู้   
9. ความต้องการในการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคารออมสิน
 เพิ่มเติมครั้งต่อไป 

  
**  หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐาน 
  ✓ หมายถึง ยอมรับสมมติฐาน 

 
 จากตารางที ่5 พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐท่ีธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ได้แก่ วัตถุประสงค์
ในการขอสินเชื่อ ประเภทหลักทรัพย์ท่ีใช้ค้ำประกัน ระยะเวลาที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติ สินเช่ือวงเงินท่ีท่านได้รับการอนุมัติ เหตุผล
ในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน การทราบข้อมูลการให้บริการสินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ และ
ความต้องการในการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินเพิ่มเติมครั้งต่อไป ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้  
 1. การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง พบว่า ลูกค้าผู้ใช้บริการ
สินเชื ่อ SMEs ประชารัฐ ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื ่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร ร้อยละ 41.3 ส่นใหญ่ใช้
หลักทรัพย์ฉลากออมสินค้ำประกัน ร้อยละ 53.4 ใช้เวลาอนุมัติจากธนาคาร 2 – 3 สัปดาห์ ร้อยละ 34.6 ได้รับวงเงินสินเช่ือ 
3,000,000 – 4,000,000 บาท ร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่มีผู้แนะนำ/ได้รับการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 74.0 ทราบข้อมูลการ
ให้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่จากอินเตอร์เน็ต/สื่อโฆษณาต่างๆ ร้อยละ 34.0  มีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 
38.5 โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้อยละ 39.4 และ ส่วนใหญ่มีความสนใจในการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินเพิ่มเติมครั้ง
ต่อไปร้อยละ 81.7 
 2. การศึกษาความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัด
ระนอง แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความต้องการส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนองไม่แตกต่างกัน  
 3. การศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐท่ี
ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ
ของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง 
 4. การสัมภาษณ์การตัดสินใจขอใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐธนาคารออมสิน จังหวัดระนองจากลูกค้าและเจ้าหน้าที่
ธนาคาร พบว่า ความต้องการในการตัดสินใจขอใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง คือ เอกสาร
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ประกอบการขอสินเชื่อไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อไม่นาน และการให้บริการที่ส ะดวกรวดเร็วถูกต้อง อีกทั้ง
ลูกค้ายังมีการแสวงหาข้อมูลสินเชื่อจากอินเตอร์เน็ต หน้าเว็บธนาคารออมสิน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สาขาของ
ธนาคารออมสิน การโฆษณาของธนาคาร สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว โดยลูกค้ามีการประเมินทางเลือกจากชื่อเสียงของ
ธนาคาร ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อ SMEs ประชารัฐ วงเงินให้กู้สูงเพียงพอต่อความต้องการ เงื่อนไขในการขอกู้
ชัดเจน เข้าใจง่าย และความสะดวกในการติดต่อ และมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 4% สองปีแรก สามารถใช้
หลักประกันที่เป็นบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ ธนาคารมีการออกค่าธรรมเนียมการค้ำประกันฟรี 4 ปี 
สามารถใช้หลักประกันน้อยโดยร่วมกับหลักทรัพย์อื่นๆ และสินเช่ือ SMEs ครอบคลุมผู้ประกอบการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึง
ทำธุรกิจขนาดใหญ่ 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง 
พบว่า พบว่า ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านอยู่ในระดับมาก และด้านที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
บริการ รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของลฎาภา  พูลเกษม (2550) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่ อยู่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(สาขารังสิต ในเดือนพฤษภาคม 2550 จำนวน 361 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร โดยภาพรวมในระดับมาก  
 2. ผลการศึกษาความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน 
จังหวัดระนอง แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของ
ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่ส่งผลต่อความ
ต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนองแตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากการให้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสินให้บริการได้ครอบคุลมกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถ
เข้าถึงและสามารถเข้าใช้บริการของธนาคารได้โดยเท่าเทียมกัน โดยสอดคล้องกับการศึกษาของชนิดาถา วรณาภรณ์ (2555) ปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุข เป็นการศึกษาประชากรต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ ระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการไม่ต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้านย่อยทุกด้าน  
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาด
ต่อการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ SMEs ประชารัฐ
ที่ธนาคารออมสิน จังหวัดระนอง ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน ระยะเวลาที่ธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ สินเชื่อวงเงินที่ท่านได้รับการอนุมัติ เหตุผลในการเลือกใช้บริการธนาคารออมสิน การทราบข้อมูลการให้บริการ
สินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ วิธีการผ่อนชำระเงินกู้ และความต้องการในการใช้วงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินเพิ่มเติมครั้งต่อไป 
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการสินเชื่อ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสิน จังหวัด
ระนอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลฎาภา  พูลเกษม (2550) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สาขารังสิต ในเดือนพฤษภาคม 2550 จำนวน 361 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร โดย
ภาพรวมในระดับมาก และผลการศึกษาควาสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ด้านกระบวนการบริการ ธนาคารออมสินควรเพิ่มความรวดเร็วของระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อและให้บริการด้ วย
ความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง มีการจัดลำดับขั้นตอนการใช้บริการ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว และสร้างกระบวนการทำงาน
ที่มีความถูกต้อง ลดความผิดพลาด และมีการประเมินราคาหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วอีกด้วย   
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 2. ด้านการส่งเสริมการตลาด ธนาคารต้องมีมาตรการการลดค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ มีการจัดทีมขาย/
ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ มีการจัดโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ , ลดอัตราค่าธรรมเนียม 
ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มยอดสินเช่ือ SMEs ประชารัฐของธนาคารออมสินได้  
 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ธนาคารต้องสร้างห้องพักรับรองที่ให้บริการ ให้ลูกค้านั่งรอรับบริการภายในธนาคารอย่าง
เพียงพอ สามารถติดต่อกับธนาคารได้หลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์/ Line และเพิ่มการให้บริการของธนาคารออมสินในแหล่ง
ชุมชนที่เป็นทำเลทีต่ั้งเหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต คือ ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเช่ือ SMEs ประชารัฐ เช่น แรงจูงในการใช้บริการ เป็นต้น หรืออาจใช้ตัวแปรอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นต่อไป 
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แนวทางการแก้ปัญหาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ  
กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนางคนิคม 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 ขาดผลบังคับ กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาเสนางคนิคม มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการขาดผลบังคับของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 ของ 
ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนางคนิคม และเพื ่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับลูกค้าท่ีมีกรมธรรม์ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ  และการสัมภาษณ์พนักงานผู้ให้บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 
รวมถึงสัมภาษณ์ลูกค้าที่กรมธรรม์ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับและสัมภาษณ์ลูกค้าที่ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 มีผลบังคับ จาก
การศึกษาพบว่าสาเหตุที่กรมธรรม์ขาดผลบังคับ คือปัจจัยด้านรายได้ลดลง และไม่ได้รับการแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ทวีรกั99 
ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ตามลำดับ  แนว
ทางแก้ไขปัญหา คือ ทำการส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์และมอบของสมนาคุณ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริการหลังการขาย ส่งหนังสือหรือข้อความแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบกำหนดต่ออายุกรมธรรม์ เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสีย
สิทธิความคุ้มครอง และเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นตัวเลือกแก่ลูกค้า 
 

คำสำคัญ:   เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก 99 , ขาดผลบังคับ , ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
 A study on the Solving the problem of discontinued holding the Thaweerak 9 9  Relief Fund Deposit,  
A case study of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives  Senangkhanikhom Branch. this study was 
to determine the cause of discontinued deposit the Thaweerak 99 relief fund deposits of the Bank for Agiculture 
and Agicultural Cooperatives, Senangkhanikhom branch. and to study the ways to solve the problem of it. Data 
was collected by using questionnaires with customers who discontinued deposit the Thaweerak 9 9  relief fund 
deposits, and interviews employees dealing with the Thaweerak 9 9  relief fund deposits service, including 
interviews customers who hold the Thaweerak 9 9  intermittent policy and interviews depositors save life 
allowance, Taweerak99, continually. The study found that the reason for not renewing the policy is the decrease 
in income and not receiving notification of the policy renewal. In term of the marketing mix factors that affect 
the unrenewed welfare deposit were promotion, followed by Public relations and giving gifts to stimulate 
purchasing decisions Improve after-sales service efficiency Send a letter or a message notifying customers when 
the policy renewal is due. to prevent customers from losing their rights to protection and increase the coverage 
limit to be diversified as an option for customers. 
 

Keywords:  Thaweerak 99 Relief Fund Deposit, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Discontinued 
 Holding , Marketing Mix 
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผอ.กลุ่มวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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บทนำ 
 ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตลอดจนให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน
แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและทันสมัย โดยมี ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อให้บริการแก่ลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการ 
และสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ เงินฝากกระแสรายวัน สลากออมทรัพย์ และเงิน
ฝากสงเคราะห์ชีวิต ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเสนางคนิคม เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกค้าและ
ครอบครัวเกษตรกร จึงได้แนะนำผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการมีภูมิคุ้มกันชีวิต และมีความ
คุ้มครองชีวิตเมื่อเสียชีวิตหรือทุพลภาพ และเพื่อเป็นการดำเนินงานเป้าหมายของธนาคารที่ต้องการให้มีการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต 
ทวีรัก 99 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี แต่ก็พบปัญหาลูกค้าฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตไม่ทันระยะเวลาผ่อนผันที่ธนาคารกำหนด ทำให้
กรมธรรม์ขาดผลบังคับ จากรายงานกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาเสนางคนิคม พบว่าเดือนมกราคม-กันยายน ปี พ.ศ.2562 มีจำนวนกรมธรรม์ขาดผลบังคับ 233 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.98 และ
เดือนมกราคม-กันยายน ในปี พ.ศ.2563 มีจำนวนกรมธรรม์ขาดผลบังคับ 254 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.66 ซึ่งจำนวนกรมธรรม์ที่ขาด
ผลบังคับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ลูกค้าเสียสิทธิในการได้รับความคุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นฝากใหม่ 
และเสียเงินเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งผลกระทบต่อธนาคารในด้านรายได้ที่ลดลง การศึกษาหาเพื่อหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการขาดผลบังคับของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนางคนิคม 
และหาแนวทางการแก้ปัญหาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ จึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อธนาคาร 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื ่อศึกษาหาสาเหตุที ่เกี ่ยวข้องกับปัญหาการขาดผลบังคับของเงินฝากสงเคราะห์ชีว ิตทวีรัก99 ของ ธ.ก.ส.  
สาขาเสนางคนิคม 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ ของ ธกส. สาขาเสนางคนิคม 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนประสมการตลาดสำหรับการบริการ (Service Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย 8Ps ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อการตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประสมการตลาดสำหรับการบริการประกอบด้วย  
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556) 
 1. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product) หรือบริการ (Service) นักการตลาดจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มี
คุณลักษณะที่ดีพร้อม สมบูรณ์ เหนือคู่แข่ง และเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 2. ราคา (Price) นักการตลาดจะต้องกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  ต้นทุนที่
เกิดขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ 
 3. การจัดจำหน่าย (Place) การจัดจำหน่ายก็ต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริการ  
การส่งมอบสู่ลูกค้า สถานท่ี และเวลาในการส่งมอบ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าทำตามในสิ่งที่เราคาดหวัง ได้แก่ การรู้จักและตระหนักถึง
ตัวผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการใช้ และตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือที่แตกต่างกันในการส่งเสริมพฤติกรรมของ
ลูกค้า ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ที่มีคณุสมบัติ 
ข้อดี และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน 
 5. กระบวนการ (Process) กระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ รวมถึงต้องง่าย
ต่อการปฏิบัติการ เพื่อที่พนักงานไม่เกิดความสับสน ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน และงานท่ีได้ต้องดีมีประสิทธิภาพ 
 6. ประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) ประสิทธิภาพจะถูกมองในแง่ของการดำเนินกระบวนการได้ดี
ยิ่งข้ึนโดยเปรียบเทียบซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งท่ีลูกค้าไม่ได้คาดหวังจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมักจะเป็นการทำงานที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น ต้นทุนต่ำลง ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจน่ันเอง  
 7. บุคลากร (People) การบริการต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนทั้งผู้ให้และผู้รับบริการบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่
อาจทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพหรือเป็นผู้ทำลายคุณภาพก็ได้ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๐๖ 

 8. สิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได้ (Physical Evidence) เช่น อาคารสำนักงานของบริษัท ทำเลที่ตั้ง รถยนต์ของบริษัท การ
ตกแต่งสำนักงานของบริษัทเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ พนักงาน สัญลักษณ์ของบริษัท สิ่งพิมพ์ที่บริษัทจัดทำหรือเลือกใช้ และสิ่งที่มองเห็น
ได้ต่างๆ  
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2551,น.29) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ประกอบด้วยปัจจัย 8 
ประการ คือ 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 2.ราคา (Price) 3.การจัดจำหน่าย (Place) 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.บุคลากร 
(People) 6.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 7.กระบวนการ (Process) 8.ผลิตภาพ (Productivity) 
 งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิตติศักดิ์ กิตติ์วรรัตน์ และอริสรา เสยานนท์(2562) ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาการยกเลิกและเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ
กำหนดสัญญาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (ธกส เพิ่มรัก) พบว่า สาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้าต้องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
มากที่สุด รองลงมาคือมีความต้องการค่าเบี้ยหรือมูลค่าเวนคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและชีวิตประจำวัน และลูกค้าบางราย
ถือกรมธรรม์หลายฉบับ ยังมีเหตุผลเพื่อลดจำนวนกรมธรรม์ลงให้เหลือกรมธรรม์หลักเพียงกรมธรรม์เดียว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า เช่น ภาระหนี้สินจากการขอสินเช่ือ สภาพอากาศและเศรษฐกิจ
ที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำเสียหาย ทำให้ลูกค้ามีรายได้ที่ลดลง รายรับไม่พอกับรายจ่าย จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำ
ให้ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา 
 มิ่งขวัญ คะนึงการ (2562) ได้ศึกษา การแก้ไขปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ พบว่าปัญหาหลักในครั้งนี ้คือ การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงาน รูปแบบการออมแบบเดิมๆ ของลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ครบถ้วนซึ่งได้แก่ ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกและ
ผลตอบแทนทางการตลาดน้อย สำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลตอ่การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า ได้แก่ รายได้ของลูกคา้
ไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ กอปรกับสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา 
 1. การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ของการศึกษาในครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลูกค้า และทำ
การสำรวจด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับ ลูกค้า ธกส.สาขาเสนางคนิคม ที่กรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 ขาดผลบังคับ 
รวมถึงทำการสัมภาษณ์พนักงานท่ีให้บริการด้านเงินฝากทวีรัก 99  
 2. การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว ในระบบรายงาน
ระบบงานสงเคราะห์ชีวิต รายงานการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ทวีรัก99 ของลูกค้าผู้ฝากเงินสงเคราะห์ทวีรัก99 ธกส.สาขาเสนางค
นิคม และข้อมูลแนวคิดทฤษฏีจากตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ประเภท ทวีรัก99 ของลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาเส
นางคนิคม ที่ขาดผลบังคับ ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. ของปี 2563 จำนวน 254 ราย การกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการดังนี้ กรณีที่
ประชากรมีจำนวนแน่นอน ( Yamane, 1970: 580 - 581)  ใช้สูตร                ผู้ศึกษาได้กำหนดขนาดตัวอย่างโดยต้องการให้เกิด
ความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.5 กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 แทนค่าจะได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 156 ราย และสุ่มตัวอย่างพนักงานผู้ให้บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 จำนวน 6 ราย ขนาดตัวอย่างของ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ ลูกค้าที่กรมธรรม์ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ 10 ราย และสัมภาษณ์ลูกค้าที่ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 มีผลบังคับ 
จำนวน 10 ราย  
 การรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ จำนวน 156  โดยใช้ระยะเวลา
ดำเนินการแจกแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2564 -15 ก.พ. 2564 แก่ลูกค้าที่กรมธรรม์ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ มาใช้บริการที่  
ธ.ก.ส.สาขาเสนางคนิคม และลูกค้าที่อาศัยภายในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้านใกล้เคียงกับผู้แจกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ลูกค้าที่ถือ
กรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99 มีผลบังคับ 10 ราย และขาดผลบังคับ 10 ราย ตามหมู่บ้าน (ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ
อินทราเน็ตของธนาคาร รายงานกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ที่ขาดผลบังคับ) และพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาเสนางคนิคม  
ที่ให้บริการเกี่ยวกับเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 6 ราย 
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 เครื่องมือทีใช้ในการศึกษา 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทำประกันเงินสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 ของลูกค้า ธกส.  สาขา 
เสนางคนิคม ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ  
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการขาดผลบังคับของ
กรมธรรม์ ใช้มาตรวัดแบบ Likert scale  โดยแบ่งระดับความคิดเห็น/ระดับการตัดสินใจ ออกเป็น 5 ระดับ จากมากไปน้อย ดังน้ี 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ  5 คะแนน 
   เห็นด้วย เท่ากับ  4 คะแนน 
   ไม่แน่ใจ เท่ากับ  3 คะแนน 
   ไม่เห็นด้วย เท่ากับ  2 คะแนน 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง      เท่ากับ  1 คะแนน 
  เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยโดยหาค่าจากสูตรของ Likert Scale มีดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
  1.00 - 1.80  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  1.81 - 2.60 ไม่เห็นด้วย 
  2.61 - 3.40 ไม่แน่ใจ 
  3.41 - 4.20  เห็นด้วย 
  4.21 - 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยของคะแนนในระดับต่างๆ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการต่างๆมีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย ว่าปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการต่างๆมีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 มีความคิดเห็น ไม่แน่ใจ ว่าปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการต่างๆมีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 มีความคิดเห็น เห็นด้วย ว่าปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการต่างๆมีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ลูกค้าเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 มีความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการต่างๆมีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 
 แบบสัมภาษณ์พนักงาน คำถามที่มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-End) ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของพนักงาน   
 ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยที่มีผลต่อการขาดผลบังคับกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทวีรั ก 99 และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง คำถามที่มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-End) ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี1 สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ส่วนท่ี 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมซื้อกรมธรรม์เงินฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99 
 ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลทำให้กลับไปใช้บริการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99 
ต่อเนื่อง 
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 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์และประมวลผลโดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับซื้อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)  
และร้อยละ(Percentage)  
 ส่วนที่ 3 คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ทำการวิเคราะห์ใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 110 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.5 และเพศชายจำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน 
ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 อายุ 
51-60 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 อายุ 20-30 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และน้อยที่สุด อายุ 61 ปีขึ้นไป 
จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามลำดับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร 
จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 อาชีพพนักงานบริษัท/
ลูกจ้าง จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 น้อยที่สุดคือ
อาชีพอื่นๆ ได้แก่อาชีพแม่บ้านและธุรกิจส่วนตัว จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 รายได้25,001-35,000 บาท จำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และน้อยที่สุดคือรายได้ 35,001-45,000 บาท จำนวน 2 คน  และ 45,001-55,000 บาท จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.3 ตามลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า
หรือเท่ากับระดับประถมศึกษา จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย จำนวน 60 คน  
คิดเป็นร้อยละ 38.5 และปวช/ปวส จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ9.6 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 
และน้อยที่สุดคือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่มีกลุม่ตัวอย่างท่ีจบการศึกษาระดับนี้  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสของ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือสถานภาพโสด จำนวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 และน้อยที่สุดคือสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการทำประกันเงินสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ทราบ
ข้อมูลการทำประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 จากคนในครอบ/เพื่อน/ญาติ มากที่สุด จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 
รองลงมาคือทราบข้อมูลจากพนักงานธนาคาร จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และทราบข้อมูลจากป้ายประชาสัมพันธ์ใน
ธนาคาร จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ทราบข้อมูลจากสื่อวิทยุ/เว็บไซต์ธนาคาร จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และน้อย
ที่สุดคือทราบข้อมูลการทำประกันจากสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามลำดับ  พฤติกรรมเกี่ยวกับจำนวน
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต 1 กรมธรรม์ จำนวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.4 รองลงมามีกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 1 กรมธรรม์ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 และน้อยที่สุดคือไม่ถือครอง
กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ตามลำดับ  พฤติกรรมเกี่ยวกับวงเงินสงเคราะห์ชีวิตในกรมธรรม์ทวีรัก 99 
ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่มีวงเงิน 100,000 บาท จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และรองลงมาคือ วงเงิน
สงเคราะห์ชีวิต 200,000 บาท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 ตามลำดับพบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับอายุกรมธรรม์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 1 ปี จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0รองลงมาคือ
อายุกรมธรรม์ 2 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และน้อยที่สุดมีอายุกรมธรรม์ 2 ปีข้ึนไป จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 
ตามลำดับ  พฤติกรรมระยะเวลาการขาดผลบังคับของเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99  ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่
ขาดผลบังคับน้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาขาดผลบังคับ 6 -12 เดือน จำนวน 54 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 34.6 และน้อยที่สุดคือขาดผลบังคับมากกว่า 12 เดือน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ตามลำดับ 
 พฤติกรรมเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99  ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วน
ใหญ่คือไม่มีการแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ ต้องการเปลี่ยนบริษัททำประกัน
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๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๐๙ 

ชีวิต จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 เบี้ยประกันสูงกว่าคู่แข่ง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และเงื่อนไขความคุ้มครองไม่
ตรงกับความต้องการ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ไม่พอใจในการบริการของพนักงาน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 
และน้อยที่สุดคือสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ไม่มีเงินชำระค่าเบี้ยประกัน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ตามลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อการไม่ต่ออายุกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 156 คน ส่วนใหญ่คือปัจจัยด้านรายได้ลดลง/เพิ่มขึ้น 
จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือปัจจัยด้านอาชีพมีความเสี่ยง/ไม่มั่นคง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ24.4 และ
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการไม่ต่ออายุกรมธรรม์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และน้อยที่สุดคือปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
เพิ่มขึ้น จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ  
 ไม่ต่ออายุกรมธรรม์   

 

คำถาม x  S.D. การแปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)    
วงเงินความคุ้มครองน้อย 3.570 0.997 เห็นด้วย 
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากคู่แข่ง 3.670 0.798 เห็นด้วย 

รวม 3.620 0.898 เห็นด้วย 
ด้านราคา (Price)    
เบี้ยประกันไม่เหมาะสมกับวงเงินคุ้มครอง 3.480 0.912 เห็นด้วย 
เบี้ยประกันมีอัตราคงที่ตามอายุที่สมัคร ไม่สามารถเลือกเองได้ตามวงเงินคุ้มครอง 3.460 0.918 เห็นด้วย 

รวม 3.470 0.915 เห็นด้วย 
ด้านการจัดจำหน่าย (Place)    
ช่องทางการให้บริการฝากเงินสงเคราะห์มีน้อย 3.060 1.014 ไม่แน่ใจ 
ช่องทางการชำระเงินไม่หลากหลาย 3.220 1.005 ไม่แน่ใจ 

รวม 3.140 1.009 ไม่แน่ใจ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)    
ไม่มีของสมนาคุณให้ลูกค้า 4.280 0.574 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คู่แข่งมีของสมนาคุณที่น่าสนใจกว่า 4.130 0.517 เห็นด้วย 
รวม 4.210 0.546 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ด้านกระบวนการ (Process)    
การให้บริการช้า 3.530 1.006 เห็นด้วย 
ขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากกรมธรรม์ไม่ชัดเจน 3.520 0.960 เห็นด้วย 

รวม 3.525 0.983 เห็นด้วย 
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality)    
ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่า 3.720 0.942 เห็นด้วย 
การดูแลและความเอาใจใส่ต่อลูกค้ามีน้อย 3.850 0.592 เห็นด้วย 
การบริการหลังการขายไม่ดี 3.470 0.876 เห็นด้วย 

รวม 3.680 0.803 เห็นด้วย 
ด้านบุคลากร (People)    
พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ 3.060 1.008 ไม่แน่ใจ 
พนักงานไม่อธิบายและไม่แนะนำการใช้บริการ 3.180 0.993 ไม่แน่ใจ 
รวม 3.120 1.001 ไม่แน่ใจ 
ด้านสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได้ (Physical Evidence)    
ทำเลที่ตั้งอยู่ไกลจากที่พัก 2.230 1.002 ไม่เห็นด้วย 
เอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน 2.330 0.859 ไม่เห็นด้วย 
ที่จอดรถไม่สะดวก 4.070 1.017 เห็นด้วย 

รวม 2.877 0.959 ไม่แน่ใจ 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๑๐ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดผลบังคับกรมธรรม์ที่ผู้ตอบเห็นด้วยที่สุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาด เนื่องจากไม่มีของสมนาคุณและ 
คู่แข่งมีของสมนาคุณที่น่าสนใจกว่า ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( x = 4.210, S.D = 0.546) ปัจจัยที่มีผลรองลงมาคือด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้ามีน้อย ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่าและบริการหลังการขายไม่ดี  
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x = 3.680, S.D = 0.803) ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก วงเงินคุ้มครองน้อยและผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจาก
คู่แข่ง ภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x = 3.620, S.D = 0.898) ด้านกระบวนการเนื่องจาก การให้บริการช้าและขั้นตอน
การรับผลประโยชน์จากรมธรรม์ไม่ชัดเจน ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x = 3.525, S.D = 0.983) ด้านราคา เนื่องจากเบี้ยประกัน
ไม่เหมาะสมกับวงเงินคุ้มครอง เบี้ยประกันมีอัตราคงท่ีตามอายุที่สมัคร ไม่สามารถเลือกเองได้ตามวงเงินคุ้มครอง ภาพรวมความเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วย ( x = 3.470, S.D = 0.915) ตามลำดับ 
 จากการสัมภาษณ์พนักงาน ธกส. สาขาเสนางคนิคม พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ทวีรัก 99 ของ
ลูกค้า ธกส.สาขาเสนางคนิคม มากที่สุดคือมีรายได้น้อย มีจำนวนความถี่ในการตอบ 5  และรองลงมาคือไม่ได้รับการแจ้งเตือน  
วันครบกำหนดต่ออายุกรมธรรม์ ความถี่ 3 และน้อยที่สุดคือลูกค้าไม่เห็นความสำคัญของกรมธรรม์ทวีรัก 99 ความถี่ในการตอบ 2 
ตามลำดับความถี่ของข้อมูลที่พนักงาน ธกส. สาขาเสนางคนิคม ได้ให้สัมภาษณ์พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการขาดผลบังคับของ
กรมธรรม์ ทวีรัก 99 ของลูกค้า ธกส.สาขาเสนางคนิคม มากที่สุดคือส่งหนังสือแจ้งเตือนและส่งข้อความทางโทรศัพท์  มีจำนวน
ความถี่ในการตอบ 5  และรองลงมาคือให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ความถี่ 3 และน้อยที่สุด คือ อธิบายชี้แจงถึงรายละเอียดและ
ความสำคัญของการทำประกันชีวิต ทวีรัก 99 ความถี่ในการตอบ 1 ตามลำดับ 
 ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลูกค้าท่ีมีกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตต่อเนื่องและขาดผลบังคับ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนมากเป็นเพศ
หญิง ความถี่ในการตอบ 15 ที่อายุ 41- 50 ปี ความถี่ในการตอบ 9 สถานภาพการสมรสความถี่ในการตอบมากที่สุดคือ สมรส  
มีความถี่ 18 อาชีพที่มีความถี่มากที่สุดคือเกษตรกร มีความถี่ 13 รายได้ที่มีความถี่มากที่สุดคือ 1 -5000 บาท มีความถี่ 13 ระดับ
การศึกษามีความถี่มากที่สุดคือระดับประถมศึกษา มีความถี่ 12 ส่วนมากถือกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต 1 กรมธรรม์ ความถี่ 17 
วัตถุประสงค์ในการทำประกันทวีรัก 99 ความถี่มากที่สุดคือเป็นหลักประกันคุ้มครองชีวิต มีความถี่ในการตอบ  10 สาเหตุที่ต่ออายุ
กรมธรรม์ เพราะต้องการให้เป็นเงินทุนสำหรับบุตรหลาน มีความถี่ 6 ส่วนสาเหตุที่ไม่ต่ออายุกรมธรรม์เกิดจากรายได้ไม่พอชำระมาก
ที่สุดมีความถี่เท่ากับ7 
 
สรุปผลการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 41-50 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
ระดับการศึกษาต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส  
 กลุ่มตัวอย่างทราบข้อมูลการทำประกันเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 จากคนในครอบ/เพื่อน/ญาติ มากที่สุด ส่วนใหญ่มี
กรมธรรม์ประกันชีวิต 1 กรมธรรม์ พฤติกรรมเกี่ยวกับวงเงินสงเคราะห์ชีวิตในกรมธรรม์ทวีรัก 99 ส่วนใหญ่มีวงเงิน 100,000 บาท 
พฤติกรรมเกี่ยวกับอายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ส่วนใหญ่มีอายุ 1 ปี พฤติกรรมระยะเวลาการขาดผลบังคับของเงนิ
ฝากสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99  ส่วนใหญ่ขาดผลบังคับน้อยกว่า 6 เดือน พฤติกรรมเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ต่ออายุกรมธรรม์ เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99 คน ส่วนใหญ่คือ ไม่มีการแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการไม่ต่ออายุกรมธรรม์
สงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 ส่วนใหญ่คือปัจจัยด้านรายได้ลดลง  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดผลบังคับกรมธรรม์ที่ผู้ตอบเห็นด้วยที่สุดคือ ด้านส่งเสริมการตลาด เนื่องจากไม่มี
ของสมนาคุณและ คู่แข่งมีของสมนาคุณที่น่าสนใจกว่า ปัจจัยที่มีผลรองลงมาคือด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ เนื่องจากการดูแลเอา
ใจใส่ต่อลูกค้ามีน้อย ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่าและบริการหลังการขายไม่ดี  ด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก วงเงินคุ้มครองน้อยและ
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างจากคู่แข่ง ด้านกระบวนการเนื่องจาก การให้บริการช้าและขั้นตอนการรับผลประโยชน์จากรมธรรม์ไม่ชัดเจน 
ด้านราคา เนื่องจากเบี้ยประกันไม่เหมาะสมกับวงเงินคุ้มครอง เบี้ยประกันมีอัตราคงที่ตามอายุที่สมัคร ไม่สามารถเลือกเองได้ตาม
วงเงินคุ้มครอง ตามลำดับ 
 ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงาน ธกส. ผู้ให้บริการเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขาดผล
บังคับกรมธรรม์ ทวีรัก 99 ของลูกค้า ธกส.สาขาเสนางคนิคม มากที่สุดคือมีรายได้น้อย  และ แนวทางการแก้ปัญหาการขาดผลบังคับ
ของกรมธรรม์ ทวีรัก 99 ของลูกค้า ธกส.สาขาเสนางคนิคม คือ ส่งหนังสือแจ้งเตือนและส่งข้อความทางโทรศัพท์ ผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ลูกค้าที่มีกรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิตต่อเนื่องและขาดผลบังคับ พบว่าสาเหตุที่ไม่ต่ออายุกรมธรรม์ เกิดจากรายได้ไม่พอชำระ
มากที่สุด  
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อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์การศึกษาเพื ่อหาสาเหตุการขาดผลบังคับของเงินฝากสงเคราะห์ชีว ิต ทวีร ัก 99 ของธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนางคนิคม และหาแนวทางการแก้ปัญหา ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการขาดผลบังคับของกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก99 ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ ่งคือ  
ด้านส่งเสริมการตลาด เนื่องจากไม่มีของสมนาคุณและคู่แข่งขันมอบของสมนาคุณที่น่าสนใจกว่า ปัจจัยทีมีผลรองลงมาคือด้าน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าธนาคารมีกลยุทธ์การตลาดที่
ยังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากพอ ทำให้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านกระบวนการ ด้านราคา มีส่วนทำให้กรมธรรม์สงเคราะห์ชีวิต ทวีรัก 99 ขาดผลบังคับ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ของฉัตยาพร เสมอใจ(2556) ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อการตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ารู้จักและตระหนักถึงตัว
ผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการใช้ และตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้น จึงต้องมีการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ตรงกับความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า และสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการแก้ไขปัญหาการรับฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาบางสะพานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ของมิ่งขวัญ คะนึงการ (2562) พบว่าปัญหาหลักในครั้งนี้คือ การสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงาน รูปแบบ
การออมแบบเดิมๆ ของลูกค้า ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ครบถ้วนซึ่งได้แก่ ความคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี 
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกและผลตอบแทนทางการตลาดน้อย สำหรับสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตของ
ลูกค้า ได้แก่ รายได้ของลูกค้าไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ กอปรกับสถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น และสาเหตุอื่นๆที่ไม่ต่ออายุกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก 99 คน 
ส่วนใหญ่คือ  รายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการชำระค่าเบี้ยประกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย ของกิตติศักดิ์ กิตติ์วรรัตน์ และอริสรา  
เสยานนท์ (2562) ที่พบว่าลูกค้ามีรายได้ที่ลดลง รายรับไม่พอกับรายจ่าย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกหรือเวนคืน
กรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (ธกส เพิ่มรัก)  
 
ข้อเสนอแนะทางการตลาด 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการศกึษา ด้านการส่งเสริมการตลาด ธนาคารควรมอบของ
สมนาคุณ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานแนะนำข้อมูลถึงประโยชน์ของกรมธรรม์ สร้างการรับรู้ 
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ธนาคารควรมีบริการหลังการขาย เช่น มีพนักงานดูแลลูกค้าหลังการขายอธิบายสิทธิประโยชน์และ
ความคุ้มครอง ติดตามลูกค้าเมื่อครบกำหนดต่ออายุกรมธรรม์ เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียสิทธิความคุ้มครอง ด้านผลิตภัณฑ์ ธนาคารควรเพิ่ม
วงเงินความคุ้มครองให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นตัวเลือกแก่ลูกค้า 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
 สำหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจในการซื้อกรมธรรม์เงินฝาก
สงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99  ความคาดหวังของลูกค้าต่อกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทวีรัก99 คุณภาพบริการและ ความพึงพอใจที่มี
ต่อกรมธรรม์  เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงหรือวางแผนการตลาดให้ครอบคลุมมากข้ึน 
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แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID -19)  
ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 

Guideline for Increasing Credit Balance for Fixed Income Earners Affected by the 
Coronavirus (COVID-19) Government Savings Bank, Damnoen Saduak Branch 

 
นงลักษณ์ รอดรักษา (Nongluk Rodruksa)1 
ดร.อริสรา เสยานนท์ (Arisara Seyanont)2 

 
บทคัดย่อ 

 ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกได้ดำเนินโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช่ือไวรัสโคโรนา ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ  1.) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อยอดสินเชื่อ 2.) เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดสินเชื่อ จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 214 คน โดย
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และเทคนิคการระดมความคิดเหน็แบบกระบวนการกลุม่ เพื่อ
เก็บรวมรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.30 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.90 สถานภาพโสด จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จำนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 94.40 รายไดเ้ฉลี่ย 
10,000-15,000 บาท จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 สาเหตุการเลือกใช้สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.60 ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถเพิ่มยอดผู้ใช้บริการสินเช่ือจากเทคนิคการระดมความคิดเห็นแบบกระบวนการกลุ่ม มีแนวทาง
การแก้ไขดังต่อไปนี้ ควรเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนสินเชื่อที่สาขา เพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ ออกบูธประชาสัมพันธ์สินเชื่อ และ
ควรตั้งจุดประชาสัมพันธ์สินเชื่อที่สาขาให้ชัดเจน ควรปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อ ในส่วนของความรวดเร็วในการได้รับ
บริการสินเชื ่อ และความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื ่อ สถานที่บริการลูกค้าควรมีการจัดที่นั ่งให้เพียงพอสำหรับลูกค้าที่มาใช้  
บริการสินเช่ือ จึงเป็นสาเหตุให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย 
 

คำสำคัญ:   แนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ไวรัสโคโรนา 
 

Abstract 
 The Government Savings Bank, Damnoen Saduak Branch, has implemented  a credit program for those 
who earn regular income. The impact of the coronavirus (COVID-19) with the aim of helping the affected fixed 
income. From the outbreak of the coronavirus Both direct and indirect but the performance did not meet the 
target. The objectives of this study are: 1.) To study the factors of marketing mix that influence the credit balance. 
2.) To study way to increase credit balance from a study of 214 people using the tools used in this study was 
divided into two parts: a questionnaire and focus group discussion methods. Group to collect data for analysis 
According to the study results, it was found that Most of the respondents were female. 129 people, representing 
60.30 percent, aged 31-40 years, or 36.90 percent, and the status is single, 133 people. Representing 62.10 percent 
of the level of high school education of 85 people, or 39.70 percent occupation. Company employees / 
employees of 202 people, accounting for 94.40 percent, average income 10,000-15,000 baht. 171 people, 79.90 
percent, the cause of choosing consumer loans, 200 people, or 93.60 percent. The reason for the inability to 
increase the number of credit customers from the focus group discussion methods. The group has the following 
remedial guidelines: More channels for credit registration should be added at the branch. Add online service 
channels Credit public relations booth and should set up a clear credit public relations point at the branch the  
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procedures should be improved. Provide credit service in terms of the speed of obtaining credit services and the 
speed of obtaining credit. Customer service locations Sufficient seating should be provided for credit customers. 
Therefore causes customers to enter Project participation is less than the goal. 
 

Keywords:   The Guidelines for Increase Credit Balance, Marketing Mix Factors, Coronavirus  
 
บทนำ 
 เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนา ในประเทศไทย ธนาคารออมสินได้มีมาตรการช่วยเหลือคน
ไทย โดยการเปิดให้บริการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สำหรับผู้มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี
รายได้ประจำ แต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ ซึ่งธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่15 เม.ย. 63 โดยปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับทางธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก คือ เนื่องจากผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบว่า จำนวนลูกค้าสินเชื่อรายใหม่ของสาขา ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์มีจำนวนทั้งสิ้น 459 ราย  
โดยจากข้อตกลงการประชุมทางสาขาได้รับเป้าหมายจำนวนรายที่ต้องอนุมัติคือ 127 ราย แต่ทางสาขาดำเนินสะดวกสามารถอนุมัติ
สินเช่ือได้เพียง 99 ราย ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อผลงานของสาขา ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อยอดสินเชื่อ และศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนากระบวนการ และกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อยอดสินเช่ือสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส
โคโรน่า (COVID – 19) ของธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID-19) 
ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
         มณฑิรา ศรีด้วง (2558) พฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้
สินค้าบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น  
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
         ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ได้อธิบายถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แกลูกค้า ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าเป้าหมาย แต่เดิมมีอยู ่ 4 ปัจจัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)  
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การตลาดสมัยใหม่โดยเฉพาะธุรกิจการบริการ มีปัจจัยเพิ่มอีก3 ปัจจัย บุคคล (People) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) สามารถเรียกว่าส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 

กรอบแนวคิด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้กำหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ จำนวนลูกค้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดของสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกผ่านเว็บไซต์ จำนวน 459 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวนลูกค้าสินเชื่อสำหรับผู้มี
รายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก จำนวน 214 คน โดยใช้สูตรการ 
 

คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธี Taro Yamane                   แทนค่าในสูตรจะได้ผลดังนี้ 
 

 n คือ ขนาดตัวอย่างที่คำนวณได้ N คือ จำนวนประชากรที่ทราบค่าในที่นี้กำหนดให้เท่ากับจำนวนลูกค้าสินเชื่อสำหรับ  
ผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คือ จำนวน  
459 คน  
 e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่รับได้ โดยในท่ีนี้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ใช้แบบสอบถาม จำนวน 214 คน และเทคนิคการระดมความคิดเห็น
แบบกระบวนการกลุ่ม จำนวน 10 คน รายละเอียดดังนี้  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วัตถุประสงค์
การใช้บริการสินเช่ือ มีลักษณะเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Clack list)  
  ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เลือกใช้บริการสินเช่ือสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโค
โรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการให้บริการ  การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการให้บริการ สภาพแวดล้อม เป็นลักษณะข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมี
รายละเอียดแต่ละระดับ ดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  4 หมายถึง เห็นด้วยมาก  3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง 
เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
     2. เทคนิคกระบวนการกลุ ่ม ในการออกแบบการศึกษา โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นคำถาม คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นลูกค้าที่เลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคาร
ออมสินสาขาดำเนินสะดวก จำนวน 10 คน ประกอบด้วยเพศชายและหญิงอย่างละ 5 คน และดำเนินการ แล้วจึงสรุปข้อมูลที่ได้เพื่อ
ใช้ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  แนวคำถามในการจัดสนทนากลุ่ม 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้/ไม่ใช้บริการ เหตุผลที่ท่านไมเ่ลอืกใช้บริการสินเช่ือสำหรับผูม้ีรายไดป้ระจำที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 
  1. ชื่อ -นามสกุล 2. อายุ 3. อาชีพ 4. เบอร์โทรศัพท์ 5. ท่านเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อหรือเคยใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มี
รายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก หรือไม่ 6. ท่านมีความต้องการ
อย่างไร เพื่อเปน็การกระตุ้นในการช่วยเพิ่มปริมาณลกูค้า ให้เข้ามาใช้บริการเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ไดร้ับผลกระทบจากไวรสัโค
โรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 7. เหตุผลที่ท่านใช้/ไม่ใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก เพราะเหตุ 
  ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื ่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา  
(COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 
  1. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใดที่น่าสนใจ และผลิตภัณฑ์สินเชื่อใดที่ควร
ปรับปรุง  
  2. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก มีช่องทางการจัดจำหน่ายงานบริการสินเช่ือสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ควรปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร  
  3. ท่านคิดว่าค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก เป็นอย่างไร  
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  4. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ป ระจำที่
ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก อย่างไรบ้าง 5. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินสาขา
ดำเนินสะดวก มีการจัดหน้าที่พนักงานให้บริการแต่ละตำแหน่งเหมาะสมหรือไม่ 6. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 
ควรพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการส่วนใดบ้าง 7. ท่านคิดว่าธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก ควรปรับปรุงสถานท่ีให้บริการ
ลูกค้าส่วนใดบ้าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้ศึกษาเลือกใช้ว ิธ ีการสำรวจ ด้วยทำการนำแบบสอบถาม โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 214 คน  
นำแบบสอบถามฉบับที่มีคำตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาทำการประมวลผล เพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติ ขอบเขตด้าน
ระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ทำการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ช่วงเวลา 8.30-15.30 น.  
โดยใช้ช่วงเวลาทำการของธนาคาร วันจันทร์ - วันศุกร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อนำไปหาแนวทางในการเพิ่มยอด
สินเชื่อ โดยนำข้อมูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและนำไปประมวลผล โดยการวิเคราะห์ดว้ย
คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปล
ความหมายของข้อมูลต่าง ๆ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation : S.D) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาท่ีได้จากกระบวนการกลุ่มดังนี้ 
 1. จัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบการบันทึกเป็นคำพูด และพิมพ์บันทึกสรุปใจความการสนทนา 
 2. พัฒนาข้อมูลโดยนำเสนอและแสดงข้อมูลในเชิงพรรณนา ซึ่งมาจากการกลั่นกรองความคิดและหาความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ข้อมูลให้ตรงประเด็นตามกรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 3. สรุปข้อมูลเป็นหมวดหมู ่และจำแนกให้อยู ่ในขอบเขตและครอบคลุมในประเด็นที่กำหนดเพื่อตอบวัตถุประสงค์  
ของการศึกษา 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผลการศึกษาส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 129 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.30 มีอายุ 31-40 ปี จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 36.90 สถานภาพโสด จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 62.10 ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จำนวน 202 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 94.40 รายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 สาเหตุการเลือกใช้สินเชื่อเพื่ออุปโภค
บริโภค จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60 แสดงผลโดยละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  จำนวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
85 

129 

 
39.70 
60.30 

2. อายุ 
20 – 30 ป ี
31 – 40 ป ี
41 – 50 ป ี
51 ปีขึ้นไป 

 
54 
79 
46 
35 

 
25.20 
36.90 
21.50 
16.40 

3. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่ารา้ง 

 
133 
81 
0 

 
62.10 
37.90 

0 
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๓๑๖ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
4. ระดับการศึกษา 
ต่ำกวา่มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา/ ปวช. /ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
26 
19 
85 
51 
33 
0 

 
12.10 
8.90 

39.70 
23.80 
15.40 
0 

5. อาชีพ 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย 
เจ้าของกิจการ 
พนักงานบริษัท/ลูกจา้ง 
อื่น ๆ 

 
11 
1 
0 

202 
0 

 
5.10 
0.5 
0 

94.40 
0 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทขึ้นไป 

 
171 
42 
1 
0 

 
79.90 
19.60 
0.5 
0 

7. วัตถุประสงค์การใชบ้ริการสินเชื่อ  
อุปโภคบริโภค 
ชำระหนี ้
การลงทุน 
ค่าเล่าเรียน 

 
200 
10 
4 
0 

 
93.60 
4.70 
1.90 
0 

 
 ผลการศึกษาส่วนท่ี 2  จากการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
ที ่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ( x = 3.90, 
S.D. = 0.49)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ( x = 3.60, S.D. = 0.56)  ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นดว้ยมาก ส่วนปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ( x = 3.50, S.D. = 0.58) ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการสินเชื่อ ( x = 3.41, S.D. = 0.62)  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
บริการ ( x = 3.35, S.D. = 0.70)  ปัจจัยด้านราคา ( x = 3.28, S.D. = 0.79)  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ( x = 3.18,  
S.D. = 0.56)   ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลางตามลำดับ แสดงผลโดยละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือก  
 ใช้บร ิการสินเชื ่อสำหรับผู ้ม ีรายได้ประจำที ่ได ้ร ับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ธนาคารออมสิน  
 สาขาดำเนินสะดวก 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในการเลอืกใช้บริการสินเช่ือ x  S.D. 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ 

3.47 0.80 

ผลิตภัณฑ์สินเชือ่สำหรับผูม้ีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ 

3.87 0.46 

วงเงินสนิเชือ่ที่ได้รับตรงกับความตอ้งการ 3.30 0.54 
หลักประกันที่นำมาใช้ค้ำประกันสนิเชือ่สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
มีความหลากหลาย 

2.70 0.60 

ระยะเวลาในการชำระสินเชื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ 3.40 0.51 
รวม 3.35 0.70 
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ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในการเลอืกใช้บริการสินเช่ือ x  S.D. 
ปัจจัยด้านราคา 
อัตราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม 3.78 0.47 
ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม 3.64 0.52 
อัตราดอกเบ้ียมีความหลากหลาย 2.57 0.56 
ค่าธรรมเนียมมีความหลากหลาย 2.57 0.56 
อัตราดอกเบ้ียของธนาคารอยู่ในระดับที่แข่งขันกับธนาคารอื่นได้ 3.83 0.55 

รวม 3.28 0.79 
ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการสนิเชื่อ   
มีช่วงเวลาทำการ เปิด-ปิด ที่เหมาะสม 3.93 0.41 
ช่องทางการให้บริการสินเชื่อมีความเหมาะสม 3.30 0.53 
ช่องทางการให้บริการสินเชื่อมีความหลากหลาย 2.80 0.51 
ระยะเวลาของการเปิดช่องทางการให้บริการสินเชื่อที่ได้รับตรงกับความต้องการ 3.50 0.52 
ระยะเวลาของการเปิดช่องทางการให้บริการสินเชื่อมีความเหมาะสม 3.54 0.51 

รวม 3.41 0.62 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการเข้าถึงลูกค้าด้วยสื่อที่ทันสมัย เช่น เว็บไซต์ 3.56 0.54 
ธนาคารมีการสนับสนุนกับภาครัฐในการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

3.93 0.40 

ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีการจัดพื ้นที่ประชาสัมพันธ์สินเชื ่อสำหรับผู ้มีรายได้ประจำที ่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้อย่างชัดเจน 

3.22 0.58 

ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีการติดตามลูกค้าผู้ลงทะเบียนสินสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้อย่างเหมาะสม 

3.78 0.47 

มีการโฆษณาสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ทางสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

3.53 0.53 

รวม 3.60 0.56 
ปัจจัยด้านบุคลากร   
พนักงานธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีความกระตือรือร้น 3.85 0.53 
พนักงานธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีใจรักการบริการ 3.83 0.54 
พนักงานธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีความเป็นมิตร 3.93 0.47 
พนักงานธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีความรู้สามารถให้คำปรึกษาสินเชื่อได้ 3.97 0.43 
พนักงานธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกบริการลูกค้าด้วยความเท่าเทียมกันทุกคน 3.93 0.47 

รวม 3.90 0.49 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ขั้นตอนในการให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคาร
ออมสินสาขาดำเนินสะดวกไม่ซับซ้อน 

3.33 0.52 

มีความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการสินเชื ่อสำหรับผู ้มีรายได้ประจำที ่ได้ร ับผลกระทบจากไวรัส  
โคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 

2.87 0.47 

ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีความรวดเร็วในการอนุมตัิสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

2.87 0.48 

ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวกมีความถูกต้องและแม่นยำในการจัดทำเอกสารสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้
ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของลูกค้า 

3.56 0.51 

ขั้นตอนในการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออม
สินสาขาดำเนินสะดวกมีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม 

3.29 0.47 

รวม 3.18 0.56 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
มีที่นั่งเพียงพอสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ 3.05 0.55 
อุปกรณ์สำนักงานมีความพร้อมในการใช้งาน 3.61 0.49 
บรรยากาศภายในธนาคารมีความสะอาด เรียบร้อย 3.83 0.38 
สถานที่มีความเหมาะสมในการให้บริการ 3.15 0.42 
การจัดพื้นที่การให้บริการสินเชื่อแยกกันได้ชัดเจนกับบริการเงินฝาก 3.84 0.49 

รวม 3.50 0.58 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๑๘ 

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Focus Group) จากการศึกษา การสัมภาษณ์ พฤติกรรมการใช้
บริการ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จำนวน 10 คน เคยใช้บริการสินเช่ือ 3 คน และไม่เคยใช้บริการสินเช่ือ 7 คน  
  สรุปประเด็น แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไว รัสโคโรนา (COVID-19) 
ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก 
 

ประเด็นคำถาม สรุปประเด็นที่ได้จากกระบวนการกลุ่ม 
ท่านมีความต้องเพื่อเป็นการกระตุ้นในการช่วยเพิ่มปริมาณลูกค้า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการกู้ควรสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ 

สินเชื่อควรอนุมัติง่าย และมีการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว 

เหตุผลที ่ท่านใช้/ไม่ใช้บริการสินเชื ่อสำหรับผู ้ม ีรายได้ประจำที ่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก 

ส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการสินเชื่อเนื่องจากต้องมีบุคคลค้ำประกันสินเชื่อ 
และใช้บริการสินเช่ือเนื่องจากดอกเบี้ยถูก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก ด้านผลิตภัณฑ์บริการ 

ส่วนใหญ่ไม่มีคำแนะนำ แต่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าสนใจคือ สินเชื่อ
เสริมพลังฐานราก สินเชื่อที่ต้องปรับปรุงคือ สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้
ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากต้อง
ใช้บุคคลค้ำ และไม่มีการเว้นการชำระสินเชื ่อ 6 เดือนแรกเหมือน
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก ด้านราคา 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเหมาะสม มีส่วนน้อยที่มีความคิดเห็นว่าควร
ลดราคาดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อลง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก ด้านช่องทางการให้บริการสินเช่ือ  

ส่วนใหญ่ม ีความคิดเห ็นว ่าควรปรับปรุง ควรเพิ ่มช ่องทางการ
ลงทะเบียนสินเชื่อที่สาขา เพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรออกบูธประชาสัมพันธ์สินเชื ่อตาม
สถานที่ต่าง ๆ เช่น บริษัท แหล่งชุมชน หน่วยงาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก ด้านบุคลากร 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก มีการ
จัดหน้าที่พนักงานให้บริการแต่ละตำแหน่งได้เหมาะสม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก ด้านกระบวนการให้บริการ 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก ควร
ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อ ในส่วนของความรวดเร็วในการ
ได้รับบริการสินเช่ือ และความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนิน
สะดวก ด้านสภาพแวดล้อม 

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าธนาคารออมสิน สาขาดำเนินสะดวก ควร
ปรับปรุงสถานที่บริการลูกค้า คือการจัดที่นั่งให้เพียงพอสำหรับลูกค้า
ที่มาใช้บริการสินเช่ือ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อยอดสินเชื่อ และสาเหตุที่ไม่สามารถเพิ่ มยอดสินเช่ือ
สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก มีดังต่อไปนี้ การกู้
สินเชื่อควรสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ สินเชื่อควรอนุมัติง่าย และมีการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว ควรเว้นการชำระสินเชื่อ 6 
เดือนแรกเหมือนสินเช่ือเสริมพลังฐานราก ควรเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนสินเช่ือที่สาขา เพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ ควรออกบูธป
ระชาสัมพันธ์สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บริษัท แหล่งชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ควรปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อ ในส่วน
ของความรวดเร็วในการได้รับบริการสินเชื่อ และความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ ควรปรับปรุงสถานที่บริการลูกค้า คือการจัดที่นั่ง
ให้เพียงพอสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการสินเช่ือ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดสินเช่ือสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคาร
ออมสินสาขาดำเนินสะดวก ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารออมสินสาขาดำเนินสะดวก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ 
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ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุรักษ์ เพ็ชรอินทร์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการสินเช่ือ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุวดี วิเศษยา (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสินเช่ือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสดา มีด้วง (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 สำหรับผู้ที่สนใจจะทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อและสาเหตุของปัญหายอดสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้
ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งต่อไป ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ คือ ด้านขอบเขตการศึกษา ควรขยาย
พื้นที่การศึกษาไปยังธนาคารออมสินสาขาอื่น ๆ ในจังหวัดราชบุรี ที่อยู่ในอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำผลการศึกษามาเปรียบเทียบดูภาพรวม
ของทุกสาขา เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือของธนาคารให้ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื่อเกษตรกรที่ไม่
เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเช่ือเกษตรกร กลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวน้อย
กว่า 1 ปี และไม่เคลื่อนไหวมากกว่า 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหา คือ 1) อายุมาก 2) ไม่มีความจำเป็นต้องกู้ และ  
3) เลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการส่งเสริมการขายไม่จูงใจสำหรับผู้ใช้บริการ การส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการ
สินเชื่อ คือ 1) ด้านพนักงานบริการ 2) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 3) ด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ แนวทางการแก้ปัญหา 
โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ การเสนอสินเชื่อให้กับลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยการให้พนักงานสินเชื่อลงพื้นท่ี
สำรวจความต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ รับลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนกลุ่มลกูค้าผู้สูงอายุท่ีไมม่ี
ความต้องการสินเช่ือ เพื่อการเติบโตของยอดจ่ายสินเช่ือและเพื่อความยั่งยืนของธนาคารในระยะยาว 
 

คำสำคัญ:  ลูกค้าเงินกู ้ธนาคารที่ไม่เคลื ่อนไหวเกิน 1 ปี, สินเชื ่อเกษตรกร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 สาขาเดิมบางนางบวช 
 

Abstract 
 This research aims to identify the causes of the inactive agricultural credit that is not taken out by clients 
for more than one year and suggest solutions to tackle them. The selected data in this research was obtained 
from the case study of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Doem Bang Nang Buat branch. 
Therefore, a mixed research method was conducted to investigate the causes and solutions of the problem. 
Descriptive statistics including frequency, percentage, average, and standard deviation, were used to analyze 
numerical data. As for the research sample, no transaction customer for less than and more than one year was 
included in this research. The results demonstrated that the age range of clients, the state of being affluence, 
and ceasing agricultural activities were the main causes that enable numerous clients to not loan money from 
the bank. Additionally, high loan interest rates, incentives in advertising, unconvincing marketing promotion were 
also supplemental factors that influence clients’ decision to take out the loan.  The solution to address this 
problem is to employ the marketing mix factors which had effect on client’s reconsideration to apply for loan 
are staff, process, and place. By reflecting on these factors, the bank could persuade more clients through 
encouraging staff to visit an area, survey customer’s expectation and provide promotions. Moreover, offering  
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credit to young farmers' clients to replace elderly farmers who do not need to use loan service would increase 
the loan amount and enable the bank to become more sustainable. 
 

Keywords:  Loan client who had inactive agricultural credit which is not taken out for more than one-
 year, Agricultural loan, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (Doem Bang Nang 
 Buat branch) 
 
บทนำ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ประกอบด้วย สาขาเดิมบางนางบวช และสาขาย่อยบ่อกรุ   การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 1. การดำเนินงานด้านสินเช่ือ และ 2. การดำเนินงานด้านการเงิน สาขาเดิมบางนางบวชเป็นสาขาท่ีมีฐานเงินฝากมากที่สุด
เป็นอันดับสองของสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รองจากสาขาเมืองสุพรรณบุรี เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างเงินให้สินเชื่อและเงินรับ
ฝากของสาขาเดิมบางนางบวช คิดเป็น 0.59 : 1 ส่งผลให้สาขามีต้นทุนทางการเงินในการบริหารเงินทุนสูงเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ 
และมีสภาพคล่องสูง     จึงทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563) เมื่อแสดงตัวเลขการเคลื่อนไหวของลูกคา้
เงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื่อเกษตรกรกลับสวนทางกันกับเป้าหมายยอดจ่ายสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยจากรายงานสารสนเทศ
ข้อมูลลูกค้าเงินกู้ธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และลูกค้าเงินกู้ธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหวน้อยกว่า 1 ปี ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนาง
บวชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังปรากฏข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563 และปีบัญชีย้อนหลัง 3 ปี ( มีนาคม 2561 – มีนาคม 2563 ) 
ซึง่ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่มีหนี้เงินกู้คงเหลือกับธนาคารจำแนกตามชั้นลูกค้าโดยจัดช้ันจากประวัติการกู้และการชำระหนี้ และจำแนกตามอายุ
ของลูกค้าผู้กู้ 
 จากรายงานสารสนเทศข้อมูลลูกค้าเงินกู้ธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนข้ึน  ทุกปี ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของธนาคารด้านสินเชื่อในการขยายสินเชื่อ ภาพรวมผลประกอบการ และการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ธนาคาร
ต้องหาลูกค้าเงินกู้รายใหม่หรือขยายฐานสินเชื่อจากลูกค้าเงินกู้รายเดิมเป็นจำนวนมากเพื่อทดแทนการไม่เคลื่อนไหวของลูกค้าเงินกู้
รายเดิมเกิน 1 ปี เนื่องจากธนาคารมีเป้าหมายการขยายสินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี และทำให้เกิดต้นทุนในการบริหารเงินทุนสูง เมื่อ
เทียบสัดส่วนระหว่างปริมาณเงินฝากและปริมาณการปล่อยสินเชื่อถัวเฉลี่ย โดยจากผลประกอบการในแต่ละปีบัญชีสามารถชี้วัดผล
การดำเนินงานของสาขา  ในด้านต่างๆ ซึ่งมาจากรายได้และค่าใช้จ่ายของสาขา โดยเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ต่อรายได้ ในภาพรวมการบริหารอัตราส่วนที่มีความสำคัญเช่นนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสะท้อนถึงการประกอบกิจการของ
ธนาคาร ในด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร ความน่าเชื่อถือ ความมีชื่อเสียงที่ดีของธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในการ
เลือกใช้บริการของลูกค้า 
 จากผลกระทบดังกล่าวผู้วิจัยจึงทำการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาลูกค้าเงินกู ้ธนาคารประเภทสินเชื ่อเกษตรกรที่ไม่
เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากลูกค้าเงินกู้ประเภทเกษตรกรเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในการประกอบ
ธุรกิจด้านสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งหากหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหานี้ได้จะสามารถใช้วางแผนในการดำเนินงานทางธุรกิจ
และทำให้ผลประกอบการของสาขาเข้าสู่เป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรรจากธนาคาร 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อศึกษาสาเหตุของปัญหาลูกค้าเงินกู ้ธนาคารประเภทสินเชื ่อเกษตรกรที่ไม่เคลื ่อนไหวเกิน 1 ปีของธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช 
 2. เพื ่อหาแนวทางการแก้ปัญหาลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื ่อเกษตรกรที่ไม่เคลื ่อนไหวเกิน 1 ปี ของธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเดิมบางนางบวช 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 ศรินภรณ์ บุญฤทธิ์ (2562) อ้างอิงจาก Kotler, Philip (1997) Marketing Management ได้กล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง การซื้อการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจความต้องการ  ตามความคิดและตามประสบการณ์ของ
ผู้บริโภค แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อ ได้แก่ รูปแบบของการตอบรับสิ่งเร้า สิ่งเร้าภายนอก สภาวะ
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แวดล้อมทางการตลาดจะเข้าไปสู่ภาวะจิตใจของผู้ซื้อ คุณลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจที่นำไปสู่การตัดสินใจซื้อหรือใช้
บริการ  
 แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก (Consumer Behavior with Retailing Business) 
 ภูมิสิริ เขียวสด (2562) อ้างอิงจากเหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2561) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก 
หมายถึง แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก อธิบายไว้ว่า สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการซื้อ ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และตัวกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) 
 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด ( The Marketing Mix ) 
 ศรินภรณ์ บุญฤทธิ์ (2562) อ้างอิงจาก Kotler, Philip (1997) ได้กล่าวถึง แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจ
บริการ ประกอบด้วย 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ 
   2. ด้านราคา (Price) คือ คุณค่าของสินค้าหรือบริการในรูปตัวเงิน โดยลูกค้าจะต้องทำการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการ ถ้าลูกค้าเห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณค่าที่สูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือ
ใช้บริการนั้น ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดราคาการให้บริการให้มีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ 
 3. ด้านช่องทางในการจัดจำหน่าย (Place) จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าและการจัด
สถานท่ีหรือช่องทางในการให้บริการที่ต้องมีความหลากหลายและให้แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดความ
ประทับใจเมื่อมาใช้บริการ มีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้าน
ทำเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนำเสนอบริการ (Channels) 
   4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
ข่าวสาร จูงใจหรือชักจูง เพื่อทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความสนใจการใช้บริการ จึงถือเป็นกุญแจสำคัญของการตลาดสัมพันธ์ 
   5. ด้านบุคคล (People) และ พนักงาน (Employee) จะต้องมีความรู้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
   6. ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) คือเป็นการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพโดยรวมขององค์กร ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ประทับใจเมื่อมาใช้บริการ 
   7. ด้านกระบวนการในการดำเนินงาน (Process) คือ เป็นกระบวนการในการทำงานด้านต่างๆ หรือในการจัดการด้าน
สินค้าหรือบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยองค์กรจะต้องมีกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในด้านการบริการที่มี
ความถูกต้องชัดเจนและรวดเร็ว ทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการในการแก้ไขปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร 
 ทฤษฎีก้างปลา (Cause and Effect Diagram) 
 ศิริชยั เพิ่มกาญจนา (2555) อ้างอิงจาก คาโอรุ อิชิกาว่า (1943) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีก้างปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล เป็น
แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) 
แผนผังสาเหตุและผล หรือ ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ส่วนปัญหาหรือผลลพัธ์ (Problem 
or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา, ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็นปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหา (หัวปลา), สาเหตุหลัก, สาเหตุย่อย  
 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) 
 วุฒิ สุขเจริญ (2559) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันจากภายในที่นำไปสู่การกระทำที่เป็นเรื่องปกติของ
มนุษย์ที่จะมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเกิดความต้องการจะเกิดความตึงเครียดเพราะเกิดจากความต้องการไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ทำให้ต้องหาทางลดความตึงเครียดโดยแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจเป็นสาเหตุของพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ และเกิดจากสัญญาณภายในของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต่อสิ่งเร้า 
 แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer Relationship Management : CRM )  
 Sundae Solutions (2562) ได้กล่าวถึง แนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ที่นำมา
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร โดยให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งต่อตัวลูกค้าและองค์กร 
(Win-Win Strategy) อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม แบ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งกำหนดเครื่องมือเป็น 
แบบสำรวจเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ โดยการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงินกู ้ธนาคารประเภทสินเชื ่อเกษตรกรที่ไม่เคลื ่อนไหวทั้งน้อยกว่า 1 ปี และมากกว่า 1 ปี  
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเดิมบางนางบวช 
 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
        การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ ่งแบบสอบถามเป็นลักษณะคำถาม  
ปลายปิดและคำถามปลายเปิด โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ช่วงเวลาในการศึกษาระหว่างวันที่ 18 มกราคม 
2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
        การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสมุดออนไลน์ เอกสารงานวิจัย และ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการเก็บข้อมูลจากนโยบายของธนาคาร แผนธุรกิจประจำปีของธนาคาร และเอกสารภายในของธนาคาร  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื่อเกษตรกร กลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวทั้งน้อยกว่า 1 ปี และมากกว่า 1 ปี ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิม
บางนางบวช 
 จำนวนประชากรของการศึกษา 
        ลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเช่ือเกษตรกรไม่เคลื่อนไหวในปีบัญชีน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 77 ราย และลูกค้าเงินกู้ธนาคาร
ประเภทสินเชื่อเกษตรกรไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี จำนวน 3,940 ราย รวมจำนวนลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื่อเกษตรกรที่ไม่
เคลื่อนไหวทั้งหมด จำนวน 4,017 ราย (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
จำนวน 364 ราย และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 10 ราย จากจำนวนประชากรของการศึกษาท้ังหมด 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
        การวิจัยเชิงปริมาณ 
        การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 ราย โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรของการศึกษา ใน
การศึกษาครั้งน้ีใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างสูตรของ Taro Yamane จากสูตร 
 
 
 

 โดยที่  
 n  คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
 N  คือ  ขนาดของประชากร 
 E  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 
 แทนค่าในสูตร 
 
 
 
 
 
 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
        การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย โดยทำการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากจำนวนประชากร
ของการศึกษา ซึ่งไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามและมีความน่าเช่ือถือจากการเป็นลูกค้าเงินกู้มานานกว่า 3 ปี และจาก
การจัดประวัติช้ันลูกค้าเงินกู้ช้ันดีของธนาคาร  
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๒๔ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง 364 ราย 
โดยพัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อปี เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช 
เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ได้แก่ การใช้บริการครั้งล่าสุด และสาเหตุที่ไม่ได้ใช้บริการเงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื่อเกษตรกร 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเช่ือประเภทสินเชื่อ
เกษตรกรของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช เป็นคำถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้ระดับความ
คิดเห็นตั้งแต่ 1 ถึง 5 (สำคัญน้อยที่สุดถึงสำคัญมากท่ีสุด) 
 ส่วนที่ 4 เป็นคำถามสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสินเช่ือประเภทสินเช่ือเกษตรกรของ     ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 10 ราย เป็นผู้ตอบรายใหม่     ไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยแบบสัมภาษณ์     แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ  
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการ/ไม่ใช้บริการ ได้แก่ เคยใช้บริการสินเช่ือประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบาง
นางบวชครั้งล่าสุดเมื่อใด และเหตุผลที่ใช้/ไม่ใช้บริการ  
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเช่ือประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.
สาขาเดิมบางนางบวช 
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสินเช่ือประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส. สาขาเดิมบางนางบวช 
 เคร่ืองมือระบุสาเหตุของปัญหาและการหาแนวทางการแก้ปัญหา 
 ผู้ศึกษาประยุกต์ใช้แผนผังก้างปลาเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการไม่ใช้บริการสินเชื่อเกษตรกร ซึ่งเป็นสาเหตุของ
ปัญหาการเพิ่มขึ้นของลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสนิเช่ือเกษตรกรที่ไมเ่คลือ่นไหวเกิน 1 ปี ของ   ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช โดยใช้
ข้อมูลจากแผนผังก้างปลาระบุสาเหตุของปัญหาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ และใช้ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าเกษตรกรนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ปัญหา 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้รวบรวมข้อมูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมด นำมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณข์องข้อมลู 
จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อปี และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.สาขาเดิม
บางนางบวช โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
กลับมาใช้บริการสินเช่ือเกษตรกร โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   การวิจัยเชิงคุณภาพ  
        ในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความตามวิธีการวิเคราะห์ของ 
สุมิตร สุวรรณ (การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ, 2554: ย่อหน้า 5) คือ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้
จากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกกำจัดออกไป หลังจากนั้นทำการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
โดยการจำแนกหรือการจัดกลุม่ข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ และการวิเคราะห์ส่วนประกอบ เขียนเป็นประโยคหรือข้อความตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีหรือตอบปัญหาของการวิจัย 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๒๕ 

ผลการศึกษา 
 ผลการวจิัยเชิงปริมาณ  
 จากผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 ราย พบว่า สาเหตุที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อเกษตรกร และ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.  สาขาเดิมบางนางบวช แสดงดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1  สาเหตุที่ไม่ใช้บริการสินเช่ือเกษตรกรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สาเหตุที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อเกษตรกร จำนวน (ราย) ร้อยละ 

อายุมาก 235 64.56 
เลิกประกอบอาชีพการเกษตร 158 43.41 
ไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงิน 216 59.34 
มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ 101 27.75 
วงเงินท่ีให้กู้น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการ 5 1.37 
หลักประกันไม่เพียงพอกับวงเงินกู้ที่ต้องการ 5 1.37 
งวดการส่งชำระไม่เหมาะสม 0 0.00 
อัตราดอกเบี้ยแพงกว่าแหล่งเงินกู้อื่น 0 0.00 
ช่องทางการติดต่อไม่สะดวก 10 2.75 
ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือ 5 1.37 
พนักงานไม่ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านสินเช่ือ 5 1.37 
ขั้นตอนกระบวนการมีความยุ่งยาก มีระยะเวลารอคอยนาน 14 3.85 
สถานท่ีแออัด จำนวนท่ีนั่งและที่จอดรถไม่เพียงพอ 5 1.37 
ใช้บริการสินเช่ือกับธนาคารอื่น  14 3.85 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเช่ือ  
 ประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเชื่อเกษตรกร 
ความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
ด้านผลิตภัณฑ์บริการ 4.14 0.86 มาก 
ด้านราคา 4.17 0.82 มาก 
ด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ 4.23 0.82 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.17 0.90 มาก 
ด้านพนักงานบริการ 4.34 0.83 มากที่สุด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.28 0.79 มากที่สุด 
ด้านสภาพแวดล้อมบริการ 4.10 0.98 มาก 

 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 จากผลการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย พบว่า ลูกค้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเลิกประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เนื่องจากร่างกายท่ีไม่แข็งแรงและศักยภาพภาพในการทำงานท่ีลดลง จึงให้ทายาทสืบต่อการทำการเกษตร ตนเองจึงไม่
มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ในการประกอบอาชีพ ในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการส่งเสริมการขายของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนาง
บวชไม่จูงใจสำหรับผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ จึงไม่สามารถจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการสินเช่ือได้ ในด้านกระบวนการควรลดขั้นตอนท่ีซับซ้อนปรับปรุงให้รวดเร็ว
ขึ้น และควรเพิ่มที่จอดรถให้เพียงพอเพื่อความสะดวกในการมาใช้บริการของลูกค้า 
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 ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
 ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาข้อมูลจำนวนประชากรภาคเกษตรและจำนวนครัวเรอืนภาคเกษตร ทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ของ
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จากการทำข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยเปรียบเทียบกับจำนวนลูกค้าที่ข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้าผูกู้้ประเภทเกษตรกร พบว่าครัวเรือนเกษตรกรของอำเภอเดิมบางนางบวช มี
จำนวน 9,991 ครัวเรือน ในขณะที่มีลูกค้าเกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเงินกู้ทั้งหมด 9,615 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีครัวเรือน
เกษตรกรอีก 376 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ประเภทสินเชื่อเกษตรกรกับธนาคาร ภายใต้เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนลูกค้าผู้กู้
หนึ่งรายต่อหนึ่งครัวเรือน และเปรียบเทียบเป้าหมายยอดจ่ายสินเชื่อสะสมคงเหลือกับจำนวนลูกค้าเงินกู้ประเภทสินเชื่อเกษตรกรที่
ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี พบว่า ปีบัญชี 2560 มีเป้าหมายยอดจ่ายสินเชื่อ จำนวน 1,213 ล้านบาท และมีลูกค้าไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี 
จำนวน 3,968 ราย ปีบัญชี 2561 มีเป้าหมายยอดจ่ายสินเชื่อ จำนวน 1,350 ล้านบาท และมีลูกค้าไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี จำนวน 
3,992 ราย และในปีบัญชี 2562 มีเป้าหมายยอดจ่ายสินเชื่อ จำนวน 1,396 ล้านบาท และมีลูกค้าไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี จำนวน 
4,026 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป้าหมายยอดจ่ายสนิเช่ือสะสมคงเหลือและจำนวนลูกค้าเงินกู้ประเภทสินเช่ือเกษตรกรที่ไม่เคลื่อนไหวเกนิ 
1 ปี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยศึกษาจำนวนลูกค้าเงินกู้ประเภทสินเชื่อเกษตรกรที่ไม่เคลื่อนไหวจำแนกตามกลุ่มอายุ จาก
สารสนเทศข้อมูลลูกค้าของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช ณ 30 พฤศจิกายน 2563 พบว่ามีจำนวนลูกค้าเงินกู้ประเภทสินเช่ือ
เกษตรกรที่ไม่เคลื่อนไหว ทั้งหมดจำนวน 4,017 ราย จำแนกตามกลุ่มอายุ ดังนี้ อายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 20 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
0.50 อายุตั้งแต่ 31 ถึง 40 ปี จำนวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.59 อายุตั้งแต่ 41 ถึง 50 ปี จำนวน 328 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.17 
อายุตั้งแต่ 51 ถึง 60 ปี จำนวน 802 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.97 อายุตั้งแต่ 61 ถึง 70ปี จำนวน 1,119 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.86 
อายุตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป จำนวน 1,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.01 และไม่สามารถระบุอายุได้ จำนวน 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.92 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบว่า สาเหตุของปัญหาลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเช่ือเกษตรกรที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ของ ธ.ก.ส.
สาขาเดิมบางนางบวช คือ ลำดับที่ 1 อายุมาก จำนวนร้อยละ 64.56 ลำดับที่ 2 ไม่มีความจำเป็นต้องกู้ จำนวนร้อยละ 59.34 ลำดับ
ที่ 3 เลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวนร้อยละ 43.41 ซึ่งลูกค้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเลิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก
ร่างกายที่ไม่แข็งแรงและศักยภาพภาพในการทำงานที่ลดลง จึงให้ทายาทสืบต่อการทำการเกษตร ตนเองจึงไม่มี ความจำเป็นต้องใช้
เงินกู้ในการประกอบอาชีพ  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการส่งเสริมการขายของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวชไม่จูงใจ
สำหรับผู้ใช้บริการ การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้ จึงไม่สามารถจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการสินเช่ือได้ ในด้านกระบวนการควรลดขั้นตอนท่ีซับซ้อนปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้นและควร
เพิ่มที่จอดรถให้เพียงพอเพื่อความสะดวกในการมาใช้บริการของลูกค้า โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
กลับมาใช้บริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส. สาขาเดิมบางนางบวชที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญมากที่สุด 3 ลำดับ 
คือ ลำดับที่ 1 ด้านพนักงานบริการ พนักงานมีความซื่อสัตย์ น่าไว้วางใจ เชื ่อถือได้ ระดับความสำคัญมากที่สุด ( x = 4.42 ,  
S.D. = 0.69 ) ลำดับที่ 2 ด้านกระบวนการให้บริการ ความถูกต้องแม่นยำในการจัดทำเอกสารสินเชื่อ ระดับความสำคัญมากที่สุด  
( x = 4.34, S.D. = 0.76 ) และลำดับที่ 3 ด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ มีช่วงเวลาเปิดปิดที่เหมาะสม ระดับความสำคญัมากที่สุด  
( x = 4.33, S.D. = 0.76 ) 
 แนวทางการแก้ปัญหาลูกค้าเงินกู ้ธนาคารประเภทสินเชื ่อเกษตรกรที ่ไม ่เคลื ่อนไหวเกิน 1 ปี ของ ธ.ก.ส. สาขา 
เดิมบางนางบวช คือ การรับลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุที่ไม่มีความต้องการสินเชื่อ เนื่องจากข้อมูลจาก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมเกษตร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรของอำเภอเดิมบางนางบวช มีจำนวน 9,991 
ครัวเรือน ปัจจุบันลูกค้าเกษตรกรที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช มีอยู่จำนวน 5,598 ราย ซึ่งยังมีเกษตรกรอีก 
4,393 ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ธนาคารมีข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงาน โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านพนักงานบริการเป็นสิ่งจูงใจในการที่จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการสินเช่ือประเภทเกษตรกร โดยให้พนักงานสินเช่ือ
เสาะแสวงหารับลูกค้าเกษตรกรรุน่ใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประชุมชี้แจงและร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้มีความสนใจและมีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และบริการสินเช่ื อเกษตรกรของ ธ.ก.ส. อัตรา
ดอกเบี้ยและโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งจะจูงใจให้ลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่เลือกใช้บริการสินเชื่อเกษตรกร
ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช และสามารถทดแทนกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุที่ ไม่มีความต้องการสินเชื่อได้ ซึ่งการขยายฐานลู กค้า
สินเชื่อโดยเน้นเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นเป้าหมายด้านการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธนาคารในระยะยาว และ ธ.ก.ส.
สาขาเดิมบางนางบวชสามารถดำเนินโครงการได้เลยโดยใช้งบประมาณที่ธนาคารได้จัดสรรไว้เพื่อสนับสนุนงานด้านสินเช่ือ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแบบสอบถามลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื่อเกษตรกรที่ไม่เคลื่อนไหว จำนวน 364 ราย พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ไม่ใช้บริการสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช เป็นเพศชาย จำนวน 
239 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.66  อายุ 61 ถึง 70 ปี จำนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.66 สถานภาพสมรส จำนวน 249 ราย คิด
เป็นร้อยละ 68.41 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 อาชีพเกษตรกร จำนวน 211 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 57.97 รายได้เฉลี่ยต่อปี 10,001 ถึง 50,000 บาท จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.97 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล, 2561 อ้างถึงใน ภูมิสิริ เขียวสด, 2562, หน้า 5) กล่าวว่า
ปัจจัย  ที ่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ ่งส่งผลกระทบอิทธิพลต่อการตอบสนองและพฤติกรรมผู ้บริโภค ได้แก่  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะของประชากรว่าด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะทาง
ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ และสัญชาติ ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภูมิสิริ เขียวสด ( 2562) ได้
ทำการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้าสินเชื่อประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารเกิน 1 ปีให้กลับมาใช้
บริการของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 61 ถึง 70 ปี ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนา ชาญปรีชารัตน์ (2562) ได้ทำการศึกษาการเติบโตสินเชื่อคงเหลือของ ธ.ก.ส.สาขา
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (KPI) ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 61 ถึง 70 ปี ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อปี 10,001 ถึง 50,000 บาท 
 พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือประเภทสนิเช่ือเกษตรกรของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช พบว่าสาเหตุที่ไม่ใช้บริการสนิเช่ือ
เกษตรกรของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 364 ราย ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอายุมาก จำนวน 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.56 
รองลงมาคือ ไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงิน จำนวน 216 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.34 เลิกประกอบอาชีพการเกษตร จำนวน 158 ราย คิด
เป็น ร้อยละ 43.41 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Kotler, 1997 อ้างถึงใน ศรินภรณ์ บุญฤทธิ์, 2562, หน้า4) กล่าวว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจ ความต้องการ ตามความคิดและ
ตามประสบการณ์ของผู้บริโภค การศึกษาแนวโน้มของผู้บริโภคต้องเข้าใจถึงพฤติกรรม ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็น
การศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจอยา่ง
เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของรสสุคนธ์ รชตะปรีชาโชติ (2562) ได้ทำการศึกษาการแก้ไขปัญหาการเตบิโตสนิเช่ือไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ลูกค้าเงินกู้ไม่ใช้บริการสนิเช่ือของธนาคารมากทีส่ดุ 
3 ลำดับคือ ลำดับที่ 1 ไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงิน จำนวนร้อยละ 39.89 ลำดับที่ 2 มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ จำนวน
ร้อยละ 28.42 และลำดับที่ 3 อายุมาก จำนวนร้อยละ 15.30 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส.  สาขา
เดิมบางนางบวช พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 364 ราย ให้ค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญ
มากที่สุด 3 ลำดับ คือ ลำดับที่ 1 ด้านพนักงานบริการ พนักงานมีความซื่อสัตย์ น่าไว้วางใจ เชื่อถือได้ ระดับความสำคัญ 4.42 ลำดับ
ที่ 2 ด้านกระบวนการให้บริการ ความถูกต้องแม่นยำในการจัดทำเอกสารสินเช่ือ ระดับความสำคัญ 4.34 และลำดับที่ 3 ด้านการจัด
จำหน่ายงานบริการมีช่วงเวลา เปิดปิดที่เหมาะสม ระดับความสำคัญ 4.33 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Kotler, 1997 อ้างถึงใน ศรินภรณ์ บุญฤทธิ์, 2562, หน้า4-5) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาดในตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์บรกิาร 
2. ด้านราคา 3. ด้านการจัดจำหน่ายงานบริการ 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้านพนักงานบริการ 6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
และ 7. ด้านสภาพแวดล้อมบริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี หลีเฮง (2562) ได้ทำการศึกษาการแก้ปัญหาการเพิ่มยอด
สินเช่ือลูกค้าประเภทบุคคลของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารให้ระดับ
ความสำคัญด้านการให้บริการของพนักงาน มีจำนวนพนักงานเพียงพอในการให้บริการและพนักงานมีความรู้ที่สามารถแนะนำข้อมูล
บริการแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ชัดเจน เข้าใจง่าย รวมถึงการให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ 
 สาเหตุของปัญหาลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเชื่อเกษตรกรที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช 
จากการใช้ทฤษฎีก้างปลาเป็นเครื่องมือในการระบุสาเหตุของปัญหา โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ พบว่า
สาเหตุของปัญหา คือ ลูกค้าเงินกู้มีอายุมาก โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการสินเช่ือเกษตรกร ด้านพนักงานบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.34, S.D. = 0.83) รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.28, S.D. = 0.79 ) 
และด้านการจัดจำหน่ายงานบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.23 , S.D. = 0.82 ) จากผลการศึกษาได้แนวทางในการ
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แก้ปัญหา โดยการรับลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุที่ไม่มีความต้องการสินเชื่อ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านพนักงานบริการเป็นสิ่งจูงใจในการที่จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อประเภทเกษตรกรโดยให้พนักงานสินเช่ือ
เสาะแสวงหารับลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประชุมชี้แจงและร่วมกันประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้มีความสนใจและมีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และบริการสินเช่ือเกษตรกรของ ธ.ก.ส. อัตรา
ดอกเบี้ยและโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งจะจูงใจให้ลูกค้าเกษตรกรรุ่นใหม่เลือกใช้บริการสินเชื่อเกษตรกร
ของ ธ.ก.ส.สาขาเดิมบางนางบวช และสามารถทดแทนกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุท่ีไม่มีความต้องการสินเช่ือได้ ซึ่งการขยายฐานลูกค้าสินเช่ือ
โดยเน้นเกษตรกร   รุ่นใหม่เป็นเป้าหมายด้านการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธนาคารในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีแรงจูงใจ (วุฒิ สุขเจริญ, 2559, หน้า 64) กล่าวว่าแรงจงูใจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสัญญาณภายใน
ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต่อสิ่งเร้า และสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Sundae Solutions, 2562, ย่อหน้า 
5) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ ที่นำมาสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในตัว
สินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้าและสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีต่อองค์กร โดยให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งต่อตัวลูกค้าและองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวนาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรินภรณ์ บุญฤทธิ์ (2562) ได้ทำการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการเงินกู้รายใหม่ของ ธ.ก.ส.
สาขากุดดินจี่ จากผลการศึกษาได้แนวทางแก้ไขปัญหา คือ สาขาควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนการเพิ่มช่องทาง      การ
ประชาสัมพันธ์ลูกค้าเชิงรุก วางแผนการออกประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างการรับรู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า สร้างความประทับใจและมาใช้บริการธนาคารเพิ่มมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 1. ควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาลูกค้าเงินกู้ธนาคารประเภทสินเช่ือเกษตรกรที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี โดยการขยาย
ฐานลูกค้าสินเชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ จ่ายสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ และควบคุมสัดส่วนเงินให้สินเชื ่อต่อเงินรับฝากอย่างเหมาะส ม  
เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการบริหารของสาขา 
 2. ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงานบริการในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการทำ
การตลาดประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าและบริการ และเชื่อมโยงการให้บริการสินเช่ือกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อการให้บริการที่
ครบวงจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
 3. ควรพัฒนาการให้บริการสินเชื่อเกษตรกรและการสำรวจเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมภายนอกอ่ืนๆ  
 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาตัวแปรและข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงประเด็นมากขึ้น 
 2. การนำกลยุทธ์ไปใช้ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
 3. ควรต่อยอดการศึกษาไปยัง ธ.ก.ส.สาขาอ่ืนๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำการเปรียบเทียบโดยนำผลที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเช่ือและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การให้สินเชื่อประเภทเกษตรกรเพื่อเสนอแนวทางเพิ่มปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเชื่อประเภทเกษตรกรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรี โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแบ่งกลุ่ม จำแนกประเภทตามลักษณะต่างๆ นำมาแปลงเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี ่ (Frequency Table) วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับระดับ
ความสำคัญต่อปัจจัยต่างๆที่มผีลต่อการพิจารณาเลอืกใช้บริการสนิเช่ือ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยนำข้อมลู
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาทำการการวิเคราะห์เนื ้อหา โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูล การวางเค้าโครงก าร
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 1) จากแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านบุคลากร จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาที่สำคัญจากส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 2) ได้แนวทาง
การแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เน้นการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื ่อประเภทเกษตรกรของธนาคารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลากหลายช่องทาง และมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
 

คำสำคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, สินเช่ือประเภทเกษตรกร 
 

Abstract 
 This survey was to study the customer’s behavior and their factor in making loan and to increase number 
of customers to make farmers loans at Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Minburi Branch. Doing 
that, I distributed questionnaires to 3 0 0  representatives, analyzed from general information and their behavior 
before making loan. I analyzed those opinions in descriptive static, classified by type into percentage and 
presented those results in frequency table. Also, I analyzed importance level from any factors affecting decision 
making for making loan which consists of 5  levels called likert scale, analyzed statics to find X mean, S.D. and 
also did the deep interview from 1 0  sample representatives for content analysis which is related to concerned 
issue and survey purpose. The findings indicated that 1 )  Result from questionnaires showed that the most 
important factor for sample representatives is personnel factor. Result from interview showed that the important 
factor for marketing is promotional market, service marketing and physical marketing. 2 )  To solve mentioned 
results, we need to focus on Public Relations marketing to maximize new opportunities and promote farmers 
loan to match our target more channels and more effectively. 
 

Key word:   Marketing Mix, Farmer Loans, Customer’s Behavior 
 
บทนำ 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับ 
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2 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม, คณะการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือ
ครอบครัวของเกษตรกรธนาคาร ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี มีทำเลที่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร ดูแลพื้นที่ครอบคลุม 3 เขต 
ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว อยู่ใกล้กับจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังมีพื้นที่ที่การทำ
การเกษตร  
 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ ธ.ก.ส. ให้บริการลูกค้าสามารถแบ่งตามประเภทลูกค้าได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ สินเชื่อประเภท
บุคคล สินเชื่อประเภทผู้ประกอบการนิติบุคคล และสินเชื่อประเภทสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรต่างๆ และหากพิจารณาตามประเภท
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้ สามารถแบ่งแยกออกเป็น 5 ประเภทหลักๆ คือ สินเช่ือเพื่อการเกษตร และสินเช่ือนอกภาคการเกษตร 
สินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสินเช่ือเพื่อชำระหนี้สินภาคนอก และสินเช่ือเพื่อรอการขายผลผลิต 
 ผลประกอบการด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี พบว่าปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลในภาคการเกษตร ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปีบัญชีติดต่อกัน และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี ต้องเร่ ง
หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น หาแนวทางและวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มปริมาณสินเชื่อประเภทบุคคลในภาคการเกษตรให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักด้านสินเชื่อและให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและลักษณะอาชีพของ
ประชากรในเขตพื้นที่การดำเนินงานของสาขา ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเชื่อ , ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการให้สินเช่ือ และเสนอแนวทางเพิ่มปริมาณลูกค้าท่ีมาใช้บริการขอสินเช่ือประเภทเกษตรกรของ 
ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2561: 108-111) ความพึงพอใจ (Consumer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจของผู้บริโภคจึงขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง
กับผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นจริง โดยผลของการเปรียบเทียบสามารถเกิดขึ ้นได้สามแบบ คือ แบบแรก ผิดความคาดหวัง ( Negative 
disconfirmation) เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความคาดหวังแบบที่สองความสมหวัง ( Confirmation) 
เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงสอดคล้องกับความคาดหวังและแบบที่สามเกินความคาดหวัง(Positive confirmation) เกิดขึ้นเมื่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในระดับสูงกว่าความคาดหวัง และความรู้สึกเกินความคาดหวังจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจมากที่สุดหาก
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจหลังจากที่ใช้สินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการซื้อซ้ำ ( repeat purchase) เกิดขึ้น 
และหากการซื้อซ้ำต่อมาหลายๆ ครั้งยังนำไปสู่ความพึงพอใจ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้บรโิภคจะเกิด “ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand 
Royalty)” ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกผูกพันทางจิตใจที่ผู้บริโภคมีต่อตราสนิค้าหนึ่งๆ ความภักดีต่อตราสินค้าเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็น ความพึงพอใจท่ีมีต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับองค์กรธุรกิจ คุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์
ทางสังคมที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริโภค ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ และระดับคุณภาพการให้บริการ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2562) ส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาด 
การจะทำให้การดำเนินงานของกิจกรรมประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของส่วนประสมทาง
การตลาด (คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2558: 3)ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการมีดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสามารถสนองความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์
และคุณค่าของบริการนั้นๆ โดยทั่วไปแล้วรูปแบบของบริการจะมีบริการหลัก และบริการเสริมที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และแข่งขันได้ดีเมื่อเทียบกับบริการของคู่แข่ง 
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าบริการในรูปตัวเงิน ปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง ก่อนตั้งราคาค่าบริการ คือ คุณ
ค่าที่ผู้บริโภครับรู้ ซึ่งผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการที่ได้รับกับราคา ต้นทุนในการใ ช้บริการและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง และการแข่งขันของคู่แข่งในที่มีอยู่ในตลาด 
 3. การจัดจำหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้
ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทำเลที่ตั้ง ความสะดวกสบายในการมาใช้บริการ 
และช่องทางในการนำเสนอบริการ 
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 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย และการติดต่อ สื่อสารโดยไม่ใช้คน 
 5. พนักงาน (People) พนักงานหมายถึงบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการและพนักงาน
ในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวท้ังหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ 
 6.กระบวนการให้บริการ (Process)กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญมาก ต้องอาศัย
พนักงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อทำให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เนื่องจากการ
ให้บริการโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการต าม
ความต้องการ การชำระเงิน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใดผิดพลาดแม้แตข่ั้นตอนเดียว ย่อมทำ
ให้การบริการทั้งหมดไม่เป็นท่ีประทับใจของลูกค้า 
 7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) การสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
ประกอบไปด้วย อาคารสถานที่ประกอบธุรกิจ การตกแต่งสถานที่ บรรยากาศภายในของสถานที่ให้บริการ เครื ่องมืออุปกรณ์ 
เคาน์เตอร์ให้บริการ ชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการก็ย่อมจะมี ดังนั้นสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดูดีสวยงาม และสอดคล้องกับการวางตำแหน่งบริการ จึงมีความสำคัญพอๆ กับคุณภาพการให้บริการ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศึกษา เฟื่องปรางค์ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาธนาคารนครหลวงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลกจากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมในการ
เลือกใช้บริการสินเชื ่อที ่อยู่อาศัยของธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลกพบว่าวงเงินกู ้เมื ่อเทียบกับมูลค่า
หลักประกันของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 70% ระยะเวลาการผ่อนชำระคนืเงินกู้ของกลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มากกว่า 15ปีและวงเงินกู้ของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นจำนวนเงิน 5,000,000– 10,000,000 บาท ส่วนเหตุผลสำคัญในการเลือกใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก พบว่า เลือกใช้สินเชื่อเพราะว่าเงินกู้ที่ได้รับเพียงพอตามที่ขอสินเชื่อกับ
ธนาคาร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 
(มหาชน) สาขาพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีค่าเฉลี่ยมากเป็นลำดับหนึ่ง รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ กลยุทธ์การขยายฐานสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเห็นด้วยกับการใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะนครหลวงไทยที่ใช้ประกาศเป็นระยะๆ 
ปัจจุบันใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่หน่ึงปีแรก = 3.99% จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR - 0.50% ตลอดอายุสัญญาและสามารถผ่อนชำระ
เกินค่างวดได้ตั้งแต่งวดแรกโดยไม่มีเบี้ยปรับ 
 สุรัสดา มีด้วง (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน 
สำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลลูกค้าของ
ธนาคารออมสินท่ีมาใช้บริการสินเช่ือผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความสำคัญของปัจจัยทางจิตวิทยาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
มาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ และด้านทัศนคติตามลำดับ 2) ระดับความสำคัญของปจัจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านทำเลที่ตั้งและช่องทางการจัด
จำหน่ายตามลำดับ 3) อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย 4) ปัจจัยทาง
จิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื ่อที ่อยู ่อาศัย เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ทัศนคติ การรับรู้และแรงจูงใจ 
ตามลำดับ 5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ตามลำดับ 
 ปัณณวัชร์ พัชราวลัย (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการและการรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารเฉพาะ
กิจที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และทดสอบความตรงของเนื้อหาและความเชื่อถือด้วยวิธีของครอนบาร์คผลการวิเคราะห์ พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการของผู้บริโภคแต่ละด้านส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเฉพาะกิจ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความน่าเชื่อถือ 
ความมั่นใจ ด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ด้านความใส่ใจ และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งผลต่อความภักดี
ในการใช้บริการของลูกค้าผู้ใช้บริการที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 สินีนาฎ คงเพชร (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการขอสินเช่ือส่วนบุคคลจากธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร 
จากผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขอสินเช่ือ
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ส่วนบุคคลในแต่ละด้านในระดับที่แตกต่างกัน โดยจะเห็นว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญใน
ระดับปานกลาง  
 สิทธิพล เพ็งแจ่มและ ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดสินเชื่อรายย่อยธนาคารออมสิน
เขตราชวัตรโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุของปัญหายอดสินเช่ือ
รายย่อย ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
และด้านกระบวนการ ความพึงพอใจคุณภาพการบริการ ด้านความเชื่อมั่น ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการตอบสนองตอบทันที 2) 
ได้แนวทางการแก้ปัญหาการเพิ่มยอดสินเช่ือรายย่อย 4 กลยุทธ์เป็นทางเลือก ได้แก่ กลยุทธ์การเติบโตแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับ
องค์กร กลยุทธ์ความแตกต่างในระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านการตลาด หลัก 7P’s กลยุทธ์ด้านการเงินในระดับหน้าที่ และ
เลือกเพียงทางเดียวเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงาน คือ ทางเลือกกลยุทธ์ด้านการตลาดหลัก 7P’s ด้วยเหตุผลไปใช้เป็นกลยุทธ์เชิงรุก เชิง
แก้ไข และเชิงป้องกัน 
 
วิธีการศึกษา 
 วิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของสินเช่ือ
ประเภทบุคคลในภาคการเกษตร ของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) จากลูกค้าประเภท
เกษตรกรที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรีซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 1,142 คน โดยใช้สูตรคำนวณของทาโร ยามาเน่ ซึ่งกำหนดค่า
คลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างไว้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการคำนวณได้ 300 คน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าประเภทเกษตรกรที่ใช้บริการสินเช่ือ
ของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี จำนวน 10 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างโดยเปิดเผย (Structured – Undisguised Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยมีการกำหนดโครงสร้างและเปิดเผยจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือ 
ส่วนท่ี 3 ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสินเช่ือประเภทเกษตรกร ส่วนที่ 
1-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ข้อมูลการใช้บริการสินเ ชื่อ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยนำข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามมาแบ่งกลุ ่ม จำแนกประเภทตามลักษณะต่างๆ นำมาแปลงเป็นค่าร ้อยละ 
(Percentage) และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Table) ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระดับความสำคัญต่อปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสินเชื่อ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามจะเป็นการประมาณค่า 5 
ระดับ (Likert Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บรกิาร
สินเช่ือประเภทเกษตรกร 
 วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าประเภทเกษตรกรที่ใช้บริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี จำน วน  
10 คน ใช้ข้อคำถามในลักษณะคำถามปลายเปิด โดยการเตรียมแนวคำถามหลักไว้ล่วงหน้า ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ โดยมีประเด็นต่างๆ 3 ส่วน ๆ ได้แก่  
ส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้บริการสินเช่ือประเภทเกษตรกร ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อประเภทเกษตรกร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
นำมาทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อมูล การวางเค้าโครงการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การพิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม (Context) ของข้อมูล  
 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสินเช่ือและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การให้สินเชื ่อประเภทเกษตรกรเพื่อเสนอแนวทางเพิ่มปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการขอสินเชื ่อประเภทเกษตรกรของธนาคาร  
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เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรีได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างลูกค้าของธนาคารคือ ลูกค้าของสาขามีนบุรี ซึ่งเป็น
ลกูค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือประเภทเกษตรกร จำนวน 300 คน และนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังน้ี  
 

ส่วนที่ 1  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

ลักษณะ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 205 68.30 
 หญิง 95 31.70 
2. อายุ 20-30 ปี 7 2.33 
 31 - 40 ปี 123 41.00 
 41 - 50 ปี 58 19.33 
 51 - 60 ปี 108 36.00 
 60 ปี ขึ้นไป 4 1.34 
3. ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 134 44.67 
 มัธยมศึกษา/ปวช. 88 29.33 
 อนุปริญญา/ปวส. 3 1.00 
 ปริญญาตรี 72 24.00 
 สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.00 
4. อาชีพ เกษตรกร 125 41.67 
 นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 13 4.33 
 พนักงานบริษัทเอกชน 10 3.33 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 57 19.00 
 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 95 31.67 
 รับจ้าง 0 0.00 
 ว่างงาน 0 0.00 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท 71 23.67 
 10,000-20,000 75 25.00 
 20,001-30,000 146 48.67 
 30,001-40,000 7 2.33 
 40,001-50,000 1 0.33 
 มากกว่า 50,000 บาท 0 0.00 
6. สถานภาพสมรส โสด 38 12.67 
 สมรส 202 67.33 
 หม้าย/หย่าร้าง 60 20.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 เพศหญิง จำนวน 
95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 จำแนกตามอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีจำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.0 พิจารณาจากระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษา จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.67 พิจารณาการประกอบอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.67 พิจารณาจากรายได้ต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทมากที่สุดจำนวน 146 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.67 พิจารณาสถานภาพการสมรส พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสมากที่สุด จำนวน 202 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.33 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรี  
ตารางที่ 2  พฤติกรรมการใช้บริการสินเช่ือของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรี 
 

ข้อมูลการใช้บริการสินเชื่อ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ปัจจุบันท่านใช้ หรือ เคยใช้สินเชื่อกับธนาคารใดบ้าง 
   (ไม่รวมบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด และตอบได้มากกว่า 1 แห่ง) 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 300 100.00 
 ธนาคารออมสิน 46 15.33 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 39 13.00 
 ธนาคารกสิกร 11 3.67 
 ธนาคารกรุงเทพ 17 5.67 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 22 7.33 
 ธนาคารกรุงไทย 10 3.33 
2. ท่านมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารรวมทุกแห่งเท่าใด 
 น้อยกว่า200,000 บาท 52 17.33 
 200,000 – 500,000 บาท 103 34.33 
 500,001 – 1,000,000 บาท 75 25.00 
 1,000,001 – 2,000,000 บาท 27 9.00 
 2,000,001 – 5,000,000 บาท 30 10.00 
 5,000,001 – 10,000,000 บาท 13 4.33 
3. ท่านใช้หรือเคยใช้สินเชื่อประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) 53 17.67 
วงเงินรับซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) 0 0.00 
วงเงินหนังสือค้ำประกัน( Letter of Guarantee ) 0 0.00 
วงเงินกู้ระยะยาว 252 84.00 
วงเงินกู้ระยะสั้น 235 78.33 

4. วัตถุประสงค์ที่ท่านใช้หรือเคยใช้บริการสินเชื่อ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 241 80.33 
เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ 238 79.33 
เพื่อเป็นค่าลงทุนด้านที่อยู่อาศัย 0 0.00 
เพื่อเป็นค่าลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล 50 16.67 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน 46 15.33 
เพื่อชำระหนี้สินภายนอก/หนี้นอกระบบ 0 0.00 
เพื่อเช่าซ้ือรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 57 19.00 

5. หลักประกันที่ท่านใช้คำประกันสินเชื่อ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมีเนียม เป็นต้น 162 54.00 
บุคคลค้ำประกัน 186 62.00 
เงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร 10 3.33 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 67 22.33 
เล่มทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 11 3.67 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวงเงินสินเชื่อรวมกับทุกธนาคารรวมกัน (ไม่รวมบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด) มีวงเงินอยู่
ในช่วง 200,000-500,000 บาท จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นวงเงินกู้ระยะยาว
จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 วัตถุประสงค์ใช้บริการสินเชื่อ พบว่าส่วใหญ่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการจำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 80.33 ประเภทหลักประกันที่ใช้ค้ำประกัน พบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคคลค้ำประกัน
จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00  
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ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด  
ตารางที่ 3  ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการสินเช่ือประเภทเกษตรกร 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความสำคัญ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
1.1 ธนาคารมีชื่อเสียง มีความน่าเช่ือถือ และมีความมั่นคงทางการเงิน 4.73 0.630 มาก 
1.2 วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเพียงพอต่อความต้องการ 4.45 0.818 มาก 
1.3 ระยะเวลาในการจ่ายชำระคืนมีความเหมาะสม 4.00 0.647 มาก 
1.4 สัดส่วนหลักประกันกับวงเงินสินเชื่อมีความเหมาะสม 3.94 0.988 ปานกลาง 
 รวมปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.28  มาก 
2. ปัจจัยด้านราคา 
2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีความเหมาะสม 4.21 0.757 มาก 
2.2 อัตราค่าธรรมเนียมในค่าประเมินหลักประกันมีความเหมาะสม 4.38 0.742 มาก 
2.3 อัตราค่าธรรมเนียมในการจดจำนองหลักประกันมีความเหมาะสม 4.22 0.954 มาก 
2.4 อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดทำสัญญามีความเหมาะสม 4.18 0.778 มาก 
 รวมปัจจัยด้านราคา 4.25  มาก 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
3.1 ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ 4.42 0.682 มาก 
3.2 สถานที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้มาใช้บริการ 2.79 1.075 น้อย 
3.3 มีช่องทางในการขอสินเชื่อหลากหลาย เช่น การทำธุรกรรมทาง internet  
 หรือ ทาง Application 

3.24 1.051 ปานกลาง 

3.4 มีช่องทางในการชำระเงินกู้สะดวกสบายหลายช่องทาง 2.89 1.192 น้อย 
 รวมปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 3.33  ปานกลาง 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
4.1 มีการจัดโปรโมชั่น เช่น มีส่วนลด หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ 4.02 1.041 มาก 
4.2 ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เคยใช้บริการ 4.16 0.847 มาก 
4.3 มีการเข้าร่วมโครงการพิเศษกับภาครัฐเช่นโครงการ สินเชื่อ SME หรือสินเชื่อ 
 ดอกเบี้ยต่ำอื่นๆ 

4.18 0.835 มาก 

4.4 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 3.87 0.872 ปานกลาง 
 รวมปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.06  มาก 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
5.1 พนักงานมีความเป็นมิตรมีความกระตือรือร้นในการให ้บร ิการ ม ีใจร ักการ 
 บริการ 

4.43 0.775 มาก 

5.2 พนักงานมีความรู้ความชำนาญสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ 4.51 0.765 มาก 
5.3 พนักงานมีความซ่ือสัตย์น่าไว้วางใจเชื่อถือได้ 4.47 0.671 มาก 
5.4 พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี 4.34 0.697 มาก 
 รวมปัจจัยด้านบุคลากร 4.44  มาก 
6. ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 
6.1 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4.37 0.713 มาก 
6.2 สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเช่ือถือได้ 4.52 0.672 มาก 
6.3 ระยะเวลาในการอนุมัติเหมาะสม 3.69 0.961 ปานกลาง 
6.4 มีขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น 3.74 0.877 ปานกลาง 
 รวมปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 4.08  มาก 
7. ปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 
7.1 สถานที่ให้บริการมีความสะดวกสบาย สะอาด สวยงามและเหมาะสมสำหรับ 
 การบริการด้านสินเชื่อ 

4.37 0.745 มาก 

7.2 มีอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือที่ทันสมัย 3.94 0.722 ปานกลาง 
7.3 มีสถานที่จอดรถเพียงพอสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาใช้บริการ 2.71 0.880 น้อย 
7.4 มีการติดตั้งป้ายแนะนำการใช้บริการอย่างชัดเจน 3.60 0.889 ปานกลาง 
 รวมปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.65  ปานกลาง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๓๗ 

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่กลุ ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด ปัจจัยที่ให้
ความสำคัญเป็นอันดับที่สอง คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนระดับความสำคัญปัจจัยด้านอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญโดย
เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านกระบวนการบริการปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดปัจจัยด้านการ
นำเสนอลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์  ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้
สินเชื่อกับธนาคารอื่น (ร้อยละ 90) และวงเงินสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. อยู่ในช่วง 200,000 – 500,000 บาท (ร้อยละ 70) ใช้หลักประกัน
จำนองอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 80) มีอาชีพเกษตรกร 
 
ตารางที่ 4  ผลของการสัมภาษณ์ 
 

ลำดับของลูกค้า ผลของการสัมภาษณ์ 
1 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 

- อัตราดอกเบ้ียสูง อยากให้ดอกเบ้ียต่ำลงกว่านี้ 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- มีการประชาสัมพันธ์ได้เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีกระบวนการในการทำงานที่เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
- สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 

2 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีกระบวนการในการทำงานที่เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
- สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก 

3 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก 

4 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก 

5 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 

6 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๓๘ 

ลำดับของลูกค้า ผลของการสัมภาษณ์ 
7 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 

- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 

8 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 

9 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 

10 - ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
- อัตราดอกเบ้ียปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
- ที่ตั้งธนาคารมีความเหมาะสม ช่องทางการให้บริการสะดวกเหมาะสม 
- รับรู้ข่าวสารของธนาคารผ่านทางญาติพี่น้องที่เป็นลูกค้ามาก่อน 
- พนักงานให้บริการดี มีความเหมาะสม 
- มีการนัดหมายตรวจสอบที่ดินและจำนองที่ล่าช้า 
- สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 

 
ตารางที่ 5  สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกลูกค้าที่เคยใช้บริการสินเช่ือของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ - ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์สินเชื ่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี มีความ

เหมาะสม และไม่มีประเด็นใดๆ ต้องแก้ไข  
2. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู ้และค่าธรรมเนียม 
    ต่างๆ 

- ลูกค้าส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับมีความเหมาะสมแล้ว (9 ราย) มีเพียง 1 ราย ที่คิดว่า
อัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปและสูงกว่าธนาคารอื่น สาเหตุเป็นเพราะลูกค้ารายนี้เพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ ยัง
ไม่มีประวัติการชำระหนี้กับ ธ.ก.ส. จึงจำเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในปีแรก  
- ด้านอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว มีลูกค้า 2 รายให้
ความเห็นว่า ธ.ก.ส. มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าธนาคารอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทำประกันวงเงิน
สินเชื่อ ธ.ก.ส.ไม่มีการบังคับขายประกัน ถ้าหากไปขอกู้ที่ธนาคารอื่นจะมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
มากกว่าของ ธ.ก.ส. 

3. ทำเลที่ตั้งหรือช่องทางการให้บริการ - ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่าทำเลที่ตั้งของสาขามีนบุรีมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นอยู่แล้ว  
- ประเด็นเร่ืองช่องทางการให้บริการ เช่น แอพพลิเคชั่นธ.ก.ส. A-Mobile พบว่าทุกรายไม่สนใจจะ
ใช้บริการ เพราะสะดวกไปที่สาขามากกว่า สาเหตุอาจเป็นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 45-
60 ปี จึงไม่สนใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น 

4. การประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมส่งเสริม 
    การตลาด 

- พบว่าลูกค้าจำนวนสูงถึง 9 ราย ตัดสินใจมาใช้บริการสินเชื่อ ธ.ก.ส. เพราะมีพ่อแม่ ญาติหรือ
เพื่อนที่เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.แนะนำมา โดยในกลุ่มนี้มีหลายรายมีความคุ้นเคยกับ ธ.ก.ส.อยู่
แล้ว  
- ลูกค้าจำนวน 1 รายหาข้อมูลการขอสินเชื่อจากเว็บไซต์ของธนาคาร 

5. การให้บริการของพนักงาน - ลูกค้าทุกรายให้ความเห็นว่า พนักงานสินเชื่อของสาขามีนบุรี สามารถให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ และ
มีการบริการที่ดี ไม่มีประเด็นใดต้องปรับปรุง 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
6. ขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ - ลูกค้าจำนวน 8 ราย คิดว่าขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการมีความรวดเร็วดี ไม่มีปัญหาติดขัด

อะไรซ่ึงในจำนวนนี้ 4 รายคิดว่ากระบวนอนุมัติรวดเร็วดี 
- มีลูกค้าจำนวน 2 รายที่คิดว่ากระบวนการให้บริการในส่วนการตรวจสอบที่ดินและจดจำนองมี
ความล่าช้า เพราะต้องดำเนินการเรื่องตรวจสอบที่ดินและจดจำนองที่ดินด้วยตัวเอง  

7. การจัดสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวก - ลูกค้าจำนวน 7 รายคิดว่าการจัดสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของสาขามีนบุรี มีความ
เหมาะสมแล้ว และไม่แตกต่างจากธนาคารอื่น 
- ลูกค้าจำนวน 3 รายคิดว่ามีที่จอดรถน้อย ไม่ได้รับความสะดวก 

 

 
 จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ในด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมต่างๆทำเลที่ตั้งหรือช่องทางการให้บริการ และการให้บริการของ
พนักงาน ไม่มีประเด็นใดต้องแก้ไข ลูกค้าทุกรายคิดว่าเหมาะสมแล้ว ส่วนประเด็นเรื่องขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการและการจัด
สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ลูกค้ามีปัญหาติดขัดในช่วงกระบวนการตรวจสอบที่ดินและจดจำนองมีความล่าช้า  
ซึ่งสาเหตุมีทั้งเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานและขั้นตอนการทำงานของ ธ.ก.ส. เองและมีที่จอดรถน้อยเกินไป ทำให้ลูกค้าที่มา
รับการบริการไม่สะดวก ส่วนประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ ด้านการประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ ธ.ก.ส. พบว่า
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับข่าวสารโดยตรงจาก ธ.ก.ส. ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมส่งเสริมการ ตลาดที่ ธ.ก.ส.  
จัดขึ้นเลย ลูกค้าทุกรายมาใช้บริการ ธ.ก.ส.จากคำแนะนำของเพื่อนหรือคนรู้จักท่ีเป็นเกษตรกรและใช้บริการธนาคารอยู่ก่อนแล้ว 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริกา รสินเช่ือ
ประเภทเกษตรกร พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดโดยให้คะแนนเรื่อง พนักงานมีความรู้
ความชำนาญสามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเรื่อง พนักงานมีความซื่อสัตย์ น่าไว้วางใจ เชื่อถือ
ได้ พนักงานมีความเป็นมิตร มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีใจรักการบริการ และพนักงานมีบุคลิกภาพท่ีดี 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์สนิเช่ืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมตา่งๆทำเลที่ตั้งหรือช่องทางการให้บริการ และการ
ให้บริการของพนักงาน ไม่มีประเด็นใดต้องแก้ไข ลูกค้าทุกรายคิดว่าเหมาะสมแล้ว ส่วนประเด็นเรื่องขั้นตอนหรือกระบวนการ
ให้บริการและการจัดสถานท่ีหรือสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ลูกค้ามีปัญหาติดขัดในช่วงกระบวนการตรวจสอบท่ีดินและจดจำนอง
มีความล่าช้า ซึ่งสาเหตุมีทั้งเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานและขั้นตอนการทำงานของ ธ.ก.ส. เองและมีที่จอดรถน้อยเกินไป ทำ
ให้ลูกค้าที่มารับการบริการไม่สะดวก 
 จากการทำวิจัยตลาดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มปริมาณสินเชื่อประเภทเกษตรกร ของ ธ.
ก.ส. สาขามีนบุรีจนได้แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้วิจัยตัดสินใจเลือก “แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์”เนื่องจากเป็นกลยุทธ์เชิงรุก เน้น
การออกไปแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประภทเกษตรกรของธนาคารให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย หลากหลายช่องทาง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เน้นการสร้างการรับรู้ผ่านจุดแข็งต่างๆ ที่เหนือกว่าธนาคารอื่น 
เช่น การเป็นธนาคารที่รัฐบาลสนับสนุน มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการได้สามารถใช้หลักประกัน
ที่ดินที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้ และค่าธรรมเนียมต่ำกว่าธนาคารอื่น เป็นต้น ถึงแม้จะต้องใช้งบประมาณและเวลามากกว่า แต่จะเป็น
ผลดีต่อธนาคารในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์อื ่นๆ (Cross-Selling, Up-Selling) ของ
ธนาคารได้อีกด้วย 
 ในขณะที่กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เป็นกลยุทธ์เชิงรับมากเกินไป ต้องรอให้ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขาเท่านั้น
จึงจะเห็นผล ถึงแม้จะใช้งบประมาณน้อยที่สุดแต่มีข้อจำกัดตรงที่ ขั้นตอนบางส่วนเป็นวิธีปฏิบัติที่ธนาคารกำหนดไว้ จะเปลี่ยนแปลง
เลยทันทีไม่ได้ อาจจะต้องทำหนังสือขอความเห็นชอบจากธนาคารก่อน ส่วนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรนั้น ถึงแม้จะเป็นกลยุทธ์การ
ป้องกันที่ดี ในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน แต่เป็นการแก้ปัญหาเจาะจงเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น และ
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พนักงานมีการโยกย้ายบ่อย หากพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมย้ายออกไป ทำให้ต้องมีการจัดอบรมพนักงานใหม่ที่มาแทน ซึ่งเป็นการ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 
อภิปรายผลของการศึกษา 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ว่า การจะทำให้การดำเนินงานของกิจกรรมประสบความสำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับการ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ที ่เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด จากปัญหาสามารถหาสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการบริการและปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทาง
กายภาพ จากปัญหาดังกล่าวสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรี ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม
ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจบริการธนาคาร นอกจากน้ีจะเห็นว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากความพึงพอใจคุณภาพการบริการ 
ในด้านความเชื่อมั่น ด้านความน่าเชื่อถือและด้านการตอบสนองทันที ที่แสดงถึงคุณภาพการให้บริการเกิดขึ้นมาจากความพึงพอใจ
ของที่มีต่อการบริการ ดังนั้นเมื่อนำสาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ด้วยตาราง 
TOWS Matrix ได้ทางเลือกกลยุทธ์ด้านการตลาด ใช้หลัก 7P’s ที่เน้นให้ความสำคัญ การส่งเสริมด้านการโฆษณาประชาสมัพันธ์ การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิพล เพ็งแจ่ม (2562) ปัจจัยส่วนประสม ทาง
การตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดสินเช่ือ 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มปริมาณสินเชื่อประเภทเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. สาขามีนบุรีจนได้แนวทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา 3 แนวทาง ได้แก่ การส่งเสริมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนา
บุคลากร โดยเลือกแนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์เชิงรุก เน้นการออกไป
แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื ่อประภทเกษตรกรของธนาคารให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย หลากหลายช่องทาง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เน้นการสร้างการรับรู้ผ่านจุดแข็งต่ างๆ ที่เหนือกว่าธนาคารอื่น 
เช่น การเป็นธนาคารที่รัฐบาลสนับสนุน มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการได้สามารถใช้หลักประกัน
ที่ดินที่เป็นพื้นที่การเกษตรได้ และค่าธรรมเนียมต่ำกว่าธนาคารอื่น เป็นต้น ถึงแม้จะต้องใช้งบประมาณและเวลามากกว่า แต่จะเป็น
ผลดีต่อธนาคารในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Cross-Selling, Up-Selling) ของ
ธนาคารได้อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา มีนบุรี 
เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยการใช้บริการสินเชื่อประเภทเกษตรกรในครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาจากพื้นที่สาขาอื่นๆ หรือจังหวัด
อื่นๆเพิ่มเติม และกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจงขึ้น เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีตรงตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการให้
กู้เงนิประเภทเกษตรกรมากยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยครั้งต่อไป ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา อาจเปลี่ยนแปลงใช้ตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อการใช้บริการสินเชื่อประเภท
เกษตรกร และการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่ไม่เคยใช้บริการสินเชื ่อประเภทเกษตรกรมาก่อน เพื่อนำมาศึกษาข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ ซึ่งธนาคารสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
และขยายฐานลูกค้าใหม่ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาแนวทางการแก้ปัญหาปริมาณเงินฝากประจำของธนาคารออมสินลดลง และ (2) 
หาแนวทางให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการซ้ำ โดยนำปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์มาศึกษาและ
วิเคราะห์ทางสถิติ  
 จากการศึกษาเชิงปริมาณด้านคุณภาพการให้บริการพบว่า ความเชื่อมั่นของลูกค้า มีคะแนนสูงที่สุด ส่วนด้านท่ีมีคะแนนต่ำ
ที่สุดคือการตอบสนองต่อลูกค้าและความเข้าใจลูกค้า นอกจากน้ี จากการศึกษาเชิงปริมาณด้านการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์พบวา่ 
มิติความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือ ได้คะแนนสูงสุดที่ระดับ 4 และมิติที่มีคะแนนต่ำสุดคือความผูกพัน จากการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการ
เงินฝากประจำธนาคารออมสิน แต่ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการกลับมาใช้บริการเงินฝาก
ประจำธนาคารออมสินโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วย 6 มิติย่อย 
ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความสัมพันธ์ของเพียร์สันมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการ
มากที่สุด ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามิติการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น มิติค่านิยมร่วม และมิติการสื่อสาร มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด 3 ลำดับแรก 
จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเสนอให้ใช้แนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ และการสื่อสารเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาปริมาณ
เงินฝากประจำของธนาคารออมสินท่ีลดลง 
 

คำสำคัญ:  เงินฝากประจำ, คุณภาพการให้บริการ, การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 This independent study aims at proposing possible solutions to mitigate the problem of decreasing  time 
deposits of the Government Savings Bank (GSB) Headquarters and to maintain customers.  This study was 
structured around two theories as the main foundation : (1) Service Quality and (2) Relationship Marketing. Data 
collected through questionnaire distributed to customers of the GSB were analyzed using multiple regression 
technique and Pearson’s product moment coefficient of correlation. 
 The results revealed that among all service quality dimensions investigated,  ‘Assurance’ gained the 
highest score, while ‘Responsiveness’ gained the lowest score. In terms of Relationship marketing, ‘Trust’ was 
ranked the highest, whereas ‘Bonding’ was ranked the last. among all dimensions observed. The hypotheses 
were tested using the Multiple Regression Analysis. The results showed that service quality factor did not have 
significant impact on the customers’ decision to maintain/renew their time deposit accounts with the GSB after 
they matured. On the other hand, the Relationship Marketing aspect positively corresponded to customers’ 
decision to maintain/renew time deposit accounts with the GSB. Moreover, the Pearson's correlation analysis 
indicated that the top three dimensions with significant impact on customers’ decision to maintain/renew time 
deposit accounts with the GSB include: ‘Empathy’,  ‘Shared value’  and  ‘Communication’ dimensions. Three 
possible alternatives as well as their pros and cons were proposed as a policy recommendation for the GSB to  
 

  
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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mitigate the problem of decreasing time deposits, with the third one (to focus on ‘Communication’ dimension 
of the Relationship Marketing) as the most appropriate and cost-efficient approach from the author’s point  
of view. 
 

Keywords:  Time deposit, Service quality, Relationship marketing 
 
บทนำ 
 ธนาคารออมสินได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามกรอบทิศทางของกระทรวงการคลังโดยมี
การกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้ 1. ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน 2. สนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาประเทศ 3.ส่งเสริม
และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 4.เป็นธนาคารเพื่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 5. ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเหนือ
ความคาดหวัง ภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 6. บริหารจัดการแบบมืออาชีพและมีธรรมภิบาล ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น  ธนาคารจำเป็นต้องมีเงินทุนขนาดใหญ่และมีความผันแปรของเงินทุน
ต่ำ ดังนั้นธนาคารต้องให้ความสำคัญกับแหล่งเงินทุนหลัก นั่นก็คือปริมาณเงินรับฝาก โดยเฉพาะบัญชีประเภทเงินฝากประจำ เพราะ
มีกำหนดอายุที่แน่นอน ธนาคารจึงสามารถนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการได้ง่ายกว่าเงินฝากประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 
 จากการศึกษาข้อมูลทางสถิติของผลการดำเนินงานกลุ่มลูกค้าบุคคลประจำปี 2562 และรายงานประจำปีธนาคารออมสิน 
2557-2562 พบว่าปริมาณเงินรับฝากของธนาคารออมสินในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานั้น มีอัตราการเติบโตที่ลดลง โดยเฉพาะเงินฝาก
ประจำมีแนวโน้มลดลงทั้งในเชิงจำนวนบัญชี และยอดคงค้างเงินรับฝาก ซึ่งในปัจจุบันธนาคารไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อครบ
กำหนดเงินฝากประจำประเภทนั้นๆ แล้ว  ลูกค้าจะนำเงินกลับมาฝากอีกหรือไม่ เนื่องจากธนาคารไม่ได้เน้นการสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาวกับลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไป และอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้เนื่องจากอนาคตการแข่งขันของระบบสถาบันการเงิน
สูงขึ้น ลูกค้ามีทางเลือกในผลิตภัณฑ์การออมต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญ เข้าใจและเข้าถึงทั้งลูกค้าเก่า
และลูกค้าใหม่เป็นอย่างดี  หากธนาคารไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าเดิมหันไปใช้บริการกับธนาคาร
อื่น หรือออมเงินในรูปแบบอื่นแทน ซึ่งจะส่งผลกับสภาพคล่องของธนาคาร  ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาเรื่องการตลาดเชิงสัมพันธ์  
(Relationship Marketing) และคุณภาพในการให้บริการ (Service Quality) มีความสำคัญต่อการรักษาฐานลูกค้าเก่าและน่าจะช่วย
ให้ธนาคารสามารถคาดเดาได้ว่าปริมาณเงินฝากที่ครบกำหนดแล้วนั้น ลูกค้าจะมีการฝากต่อหรือถอนออกไปในสัดส่วนเท่าใด  
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาปริมาณเงินฝากประจำที่ลดลงของธนาคารออมสิน ผู้วิจัย
จึงดำเนินการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีการตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) 
 ทฤษฎีการตลาดเชิงสัมพันธ์ ถูกคิดค้นเมื่อปี ค.ศ.1983 โดย Leonard L. Berry โดยแนวคิดการตลาดเชิงสัมพันธ์ได้เน้น
กระบวนการสร้าง การดึงดูด การส่งเสริม และการรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ดีกับลูกค้า ต่อมาในปีค.ศ. 1994  Morgan & 
Hunt นำแนวคิดการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทบริการ ซึ่ง
จะต้องอาศัยความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน และยังเป็นการสร้างเสถียรสภาพทางการตลาด จึงทำให้ในปัจจบุนัได้มี
การนำการตลาดเชิงสัมพันธ์มาใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการรักษากลุ่มลูกค้ามากขึ้น  
 การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing Orientation: RMO) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Callaghan 1993; Morgan and Hunt, 1994; Wilson, 1993; Yau, 
2000) สามารถสรุปได้ว่า  การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ เป็นโครงสร้างหลายมิติที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ 6 ส่วนได้แก่ ความ
ไว้วางใจ (Trust) ความผูกพัน (Bonding) การสื่อสาร (Communication) ค่านิยมร่วม (Shared Value) ความเห็นอกเห็นใจหรือ
การเอาใจใส่ (Empathy) การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน หรือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Reciprocity) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
Douglas (2007) ได้ให้ความหมายของ คุณภาพการให้บริการ (Service quality) ว่า คุณภาพการให้บริการเป็นทัศนคติที่เกิดขึ้นใน
ระยะยาวจากการประเมินผลการรับบริการโดยองค์รวม 
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 Lovelock and Jochen (2004) ได้กล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึง ระดับความสามารถของผลิตผลหรือบริการในการ
สนองความต้องการของลูกค้าได้มาตรฐาน ปราศจากข้อบกพร่อง และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่พึงพอใจ 
(Satisfaction) 
 Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1990) ได้กำหนดคุณภาพการให้บริการทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้  
 1. ความรู้สึกของลูกค้าว่าเป็นบริการที่จับต้อง-เข้าใจได้ (Tangibles) 2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 3. การตอบสนอง 
(Responsiveness) 4. การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) 5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ (2556) ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) ในกิจกรรม
การตลาดของธุรกิจธนาคาร จากการศึกษาพบว่าการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจค่อนข้างสูง 
โดยมีการแสดงความเห็นว่า การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์นั้น มีผลดีต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ ในแง่ความไว้วางใจมากที่สุด 
รองลงมาเป็นเรื่องการพึ่งพาอาศัยกัน และความผูกพัน ตามลำดับ 
 วรรณวิสา ท่าหิน (2562)  ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขต อ.ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ และผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในเขต  
อ.ศรีราชา การวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการมีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาปริมาณเงินฝากประจำที่ลดลง 
- 2. เพื่อหาแนวทางให้ลูกค้าเก่าที่เคยฝากประจำกลับมาใช้บริการซ้ำ และดึงลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่อาจจะไม่เคย  
ฝากประจำ แต่ใช้บริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่นฝากออมทรัพย์  หรือซื้อสลากออมสิน ฯลฯ มาฝากประจำ 
 
สมมติฐานงานวิจัย 
 สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำ
ของธนาคารออมสิน 
 สมมติฐานงานวิจัยท่ี 2 : การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำของ
ธนาคารออมสิน 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยต้องการทราบสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาปริมาณเงินฝากประจำที่ลดลงของธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ ด้วยระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
 - การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (โดยใช้สูตรไม่
ทราบจำนวนประชากรของ W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ค่าความคาดเคลื่อน 10%)  จำนวน 100 ชุด  โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีบัญชีเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 - การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการเก็บข้อมูล โดยตรงโดยเลือกวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ซึ่ง
ใช้แนวทางการเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์ แบบเฉพาะเจาะจง คือ ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่  ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยระยะเวลาที่จำกัด ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ทำให้มี
ข้อจำกัดเรื่องจำนวนคนเข้ารับบริการและการรักษา social distancing ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภาษณ์ลูกค้าท้ังหมด 10 ราย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 แบบสอบถามที่ใช่ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 4  ส่วน  ได้แก่  
 ส่วนท่ี 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อาย,ุ อาชีพ, การศึกษา, รายได้ และสถานภาพ  ซึ่ง
เป็นคำถามปลายปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจากรายการคำตอบ  
 ส่วนท่ี 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความรู้สึกของลูกค้าว่าเป็นบริการที่จับต้อง-เข้าใจได ้ความน่าเชื่อถอื 
การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ความเข้าใจและรู้จักลูกค้า  โดยเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลเคิร์ท  
 ส่วนที่3 เป็นคำถามเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ ความไว้วางใจ การพึ่งพาอาศัยกัน ค่านิยมร่วม การ
เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น การสื่อสาร ความผูกพัน  โดยเป็นการวัดข้อมูลประเภทช่วง แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท  
 ส่วนท่ี4 เป็นคำถามเกี่ยวกับการตั้งใจใช้บริการซ้ำ เป็นการวัดข้อมูลประเภทช่วง แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 
 เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วย 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน แปลว่า มากท่ีสุด  
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน แปลว่า มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  คะแนน แปลว่า ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 คะแนน แปลว่า น้อย  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คะแนน แปลว่า น้อยที่สุด  
 วิธีการวิเคราะห์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยการใช้สถิติ 2 ประเภท ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อช่วยในการทดสอบสมมติฐานว่าตัวแปร X ใดมีอิทธิพลต่อตัวแปร Y  
ซึ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ คือ วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ระดับความ
มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01  และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient of 
correlation) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์เชิงบวก 
 
ผลการศึกษา  
 จากการใช้เครื่องมือในการศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาปริมาณเงินฝากประจำที่ลดลงของธนาคารออมสิน สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มลูกค้าผู้มีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน 
สำนักงานใหญ่ แบบ random sampling โดยการกระจายแบบสอบถามหลายช่วงเวลา ไม่ได้เน้นเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง   ใน
ระยะเวลา 1 เดือน พบว่า  
 ส่วนท่ี 1 : คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด อาชีพพนักงานบริษัท และ
มีระดับรายได้อยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บาท  
 ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการโดยมเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความเห็นดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00=มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย3.41–4.20=มาก คะแนนเฉลี่ย2.61-3.40=ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย1.81-2.60=น้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80=น้อยที่สุด 
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ตารางที ่1  ตารางสรุปผลคะแนนคุณภาพการให้บริการ 
 

คุณภาพการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ความเชื่อมั่นของลูกค้า 4.13 0.43 มาก 
ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได ้ 4.17 0.45 มาก 
ความรู้สึกของลูกค้าว่าเป็นบริการที่จับตอ้งเข้าใจได้ 4.09 0.42 มาก 
ความรู้จัก-เขา้ใจในตัวลูกค้า 4.07 0.48 มาก 
การตอบสนองต่อลูกค้า 4.07 0.51 มาก 

 

 ผลการศึกษาตามตารางแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นของลูกค้า (Assurance) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.17 รองลงมา เป็น
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13  ความรู้สึกของลูกค้าว่าเป็นบริการที่จับต้อง-เข้าใจได้ (Tangibles) 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09  ความรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 และลำดับสุดท้าย การตอบสนองต่อ
ลูกค้า (Responsiveness) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าทั้ง 5 มิติล้วนมีความสำคัญมากในการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ  
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ 
 

ตารางที ่2  ตารางการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ 
 

การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสมัพันธ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
มิติความไว้วางใจ 4.14 0.39 มาก 
มิติค่านิยมร่วม 4.12 0.44 มาก 
มิติการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 4.07 0.40 มาก 
มิติความเห็นอกเห็นใจ 4.07 0.44 มาก 
มิติการสื่อสาร 4.06 0.49 มาก 
มิติความผูกพัน 3.95 0.48 มาก 

 

 การศึกษาดังปรากฎในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มิติความไว้วางใจหรือความน่าเชื ่อถือ (Trust) มีคะแนนเฉลี่ย 
สูงที่สุดที่ 4.14 รองลงมาเป็นมิติค่านิยมร่วม (Shared value) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12  ลำดับถัดมาเป็นมิติการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน (Reciprocity)  คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07  มิติความเห็นอกเห็นใจหรือการเอาใจใส่ (Empathy) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07  มิติการ
สื ่อสาร (Communication) คะแนนเฉลี่ยอยู ่ที ่ 4.06 และลำดับสุดท้าย มิติความผูกพัน (Bonding) คะแนนเฉลี ่ยอยู่ที ่ 3.95   
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าท้ัง 6 มิติมีความสำคัญมาก  
 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเป็นคำนวนจากคำตอบของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้  
โปรแกรม SPSS 
 

ตารางที ่3  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำกับ
ธนาคารออมสิน 
 สมมติฐานงานวิจัยที่2 การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำ
ธนาคารออมสิน 
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 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน แต่ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน โดยมีนัยนัยสำคัญทางสถิติ ที่แอลฟา (α) ระดับ .01 เนื่องจากปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ประกอบไปด้วย 6 มิติย่อย ทางผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะความสัมพันธ์ของเพียร์สันมาวิเคราะห์ต่อว่าปัจจัย
ใดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาใช้บริการซ้ำมากท่ีสุด   
 

ตารางที ่4  การวิเคราะความสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (เครื่องหมาย** แสดงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01) 
 
ตารางที ่5  การแปลระดับน้ำหนักความสัมพันธ์ ตามคำแนะนำของ Cohen, 1988 ดังนี ้
 

น้อย            r=.10 ถึง .29    ปานกลาง      r=.30 ถึง .49            มาก      r=.50 ถึง 1.0 
 
 ผลปรากฏว่า การมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ในมิติการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด  โดยมีค่า  
 r = 0.710 รองลงมาเป็นด้านค่านิยมร่วม r = 0.622 มี  และด้านการสื่อสาร r = 0.614  ซึ่งทั้ง 3 มิติถือว่ามีระดับความสัมพันธ์อยู่
ในระดับมากท้ังสิ้น 
 สำหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  ลูกค้าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในธนาคารออมสิน เนื่องจากมีรัฐบาลเป็นประกัน  ในส่วน
ของสถานที่ ลูกค้าส่วนใหญ่รู้สึกว่าสถานที่ให้บริการมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง  แต่ควรปรับปรุงในด้านการตอบสนองลูกค้า  อาทิ 
ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า การให้บริการของธนาคารค่อนข้างช้า มีลูกค้ามาติดต่อจำนวนมา กแต่พนักงานไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ  ธนาคารควรมีการจัดสรรกำลังคนเพื่อให้บริการรวดเร็วกว่านี้  ในด้านของความเชื่อถือของพนักงาน ลูกค้าเห็นว่า
พนักงานบางคนยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ไม่ชัดเจน  นอกจากนี้ ลูกค้ายังเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่และ
อุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น ที่นั่งไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ใช้บริการ  ตู้ถอนเงินสดมีค่อนข้างน้อย  และไม่ค่อยได้รับข่าวสารด้าน
การส่งเสริมการขาย  และธนาคารควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้สะดวกและครบครันยิ่งขึ้น  รวมถึงเสนอให้มีการจัดส่ง
ข้อมูลโปรโมชันต่างๆ ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ข่าวสารได้สะดวกยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นข้อเสนอแนะและทางเลือกในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งวิเคราะห์
ข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือก  รวมถึงระยะเวลาดำเนินงานและคาดการณ์งบประมาณ ไว้ดังนี้  
 ทางเลือกที่ 1 : ใช้แนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น  
 - ข้อดี : พนักงานมีความตื่นตัวและมีความเต็มใจในการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ ได้ทราบ
ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ยังทำให้ธนาคารสามารถเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 - ข้อเสีย : การติดตั้งเครื่องวัดประเมินความพึงพอใจ มีราคาค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องติดตั้งทุกสาขา 
 ทางเลือกที่ 2 : ใช้แนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ในมิติค่านิยมร่วม 
 - ข้อดี : ลูกค้าทราบถึงเป้าหมายการดำเนินการของธนาคารเป็นอย่างดี ลูกค้ารู้สึกว่าเป้าหมายทางการเงินของลูกคา้ได้รับ
การดูแลอย่างดีจากการที่ธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า 
 - ข้อเสีย : ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการจัดตั้งศูนย์บริการเพิ่มเติม
และจำเป็นต้องมีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญหลายคน 
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 ทางเลือกที่ 3 : ใช้แนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ในมิติการสื่อสาร 
 - ข้อดี : พนักงานสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน มีความเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับข่าวสารโปร
โมชันจากธนาคารมากยิ่งขึ้น  เมื่อลูกค้าพึงพอใจในการบริการก็จะมีการแนะนำบอกต่อปากต่อปาก 
 - ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ 
 

คาดการณ์งบประมาณสำหรับแต่ละทางเลือก 
 

 

 การคาดการณ์งบประมาณโดยการประมาณการณ์จากการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารและราคากลางของสินค้าและบริการ 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลจากงานวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า  การที่ธนาคารไม่ได้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า มีส่วนสำคัญที่ส่งผล
ให้เงินรับฝากประเภทบัญชีฝากประจำของธนาคารออมสินลดลง  โดยทฤษฎีที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ทฤษฎีการตลาดเชิง
สัมพันธ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  โดยนำข้อมูลที่เก็บจากการสอบถามลูกค้าของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  ซึ่งผลการวิเคราะห์ต่างๆ ล้วนสะท้อนว่าการเน้น
การตลาดเชิงสัมพันธ์และคุณภาพในการให้บริการ  จะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ได้  ซึ่งจะ
ช่วยขยายฐานเงินฝากประจำให้กับธนาคารออมสินได้ในอนาคต  
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สะท้อนว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือไม่มีอิทธิพลกับ
การกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำกับธนาคารออมสิน แต่ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือมี
อิทธิพลกับการกลับมาใช้บริการเงินฝากประจำธนาคารออมสิน  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้การวิเคราะความสัมพันธ์ของเพียร์สัน มา
พิจารณาร่วมด้วยเพื่อเพื่อวิเคราะห์ว่า มิติใดใน 6 มิติย่อยของการตลาดเชิงสัมพันธ์มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด  ซึ่งการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งหมดนำไปสู่ข้อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ 3 แนวทาง  สำหรับธนาคารออมสินที่จะนำไปพิจารณาเป็น
ทางเลือกในการดำเนินการเพื ่อแก้ปัญหาเงินฝากประจำลดลง  พร้อมทั้งแจกแจงข้อดี -ข้อเสีย ระยะเวลาดำเนินงานรวมถึง
งบประมาณสำหรับแต่ละแนวทางด้วย   
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวทางที่ 3 เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด  โดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับแผนการ
ปฏิบัติงาน (Action plan) สำหรับแนวทางที่ 3 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเลือก ระยะเวลา งบประมาณ 
1 1 ปี - ค่าจ้างวิทยากรเพื่อฝกึอบรมพนกังาน 12,000 บาท/ครั้ง 

- ค่าเครื่องอุปกรณ์วัดความพึงพอใจ(Satisfaction Pad) 5,500 บาทต่อเครื่อง เฉลี่ยสาขาละ 3 เครื่อง 
2 3ปี - ค่าจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โดยให้คำปรึกษาทางการเงินกับลูกค้าแบบเฉพาะ 120,000,000 บาท  

   (รวมRenovate สถานที่ อุปกรณ์ ค่าจ้างบริษัท Outsource) 
- ค่าจ้าบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 18,000,000 บาท/ป ี

3 1 ปี - ค่าจ้างวิทยากรเพื่อฝกึอบรมพนกังาน 12,000 บาท/ครั้ง 
- ค่าออกบธูงาน 4,500,000 บาท 
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง Online 1,500,000 บาท  
- ค่าจัดทำ Loyalty Program  1,080,000.00 บาท 
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 ในส่วนของแผนปฏิบัติงานโดยใช้แนวคิดการมุ่งเน้นการตลาดเชิงสัมพันธ์ในมิติการสื่อสาร  ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้มีการจัด
อบรมพนักงานทุกๆ ไตรมาสเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงในการให้บริการ  และจัดอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การ
ให้บริการต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้  เข้าใจว่าลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ใด  เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้า  นอกจากนี้ ธนาคารควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามมหกรรมการเงินต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อเป็นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้าง  อี กทั้งการเข้าร่วมงานมหกรรมทาง
การเงินต่งๆ  ยังช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย  และเป็นการแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ลูกคา้รับรู้
อีกด้วย  นอกจากนี้ ธนาคารควรมีการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้สะดวก เช่น 
GSB NOW, Facebook Page, YouTube, Twitter เป็นต้น   และควรมีแผนสร้าง Loyalty Program เพื่อช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวก
เขาคือคนสำคัญ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการลูกค้าก็จะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำและบอกต่อกับคนท่ีรู้จัก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือต่อยอดไปจากงานวิจัยนี้  
 - หากมีเวลาศึกษาเพิ่มขึ้น อาจนำแนวคิดในมิติอื่นๆ ของทฤษฎีการตลาดเชิงสัมพันธ์ มาวิเคราะห์ร่วมด้วย ซึ่งอาจทำใหม้ี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาเพิ่มเติม 
 - ในการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยครั้งนี้  ควรทำการศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการเงินฝากประจำของลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกผลิตภัณฑ์การออมประเภทอ่ืนๆ ของลูกค้าธนาคารออมสิน
สาขาอ่ืนๆ  ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อได้กลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
 - การศึกษาวิจัยในอนาคตควรพิจารณาปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำ เช่น ความภักดีในตัวผลิตภัณฑ์  
แนวคิดทฤษฎี Customer relationship management (CRM)  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
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The Causes and to find Solutions to Unmet Target of Service and Loan Fees.  
of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative, Wawee Branch. 

 
ปิยรัตน์ เจริญสุข (Piyarut charoensuk)1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื ่อที่  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ จำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ลูกค้าธนาคารจำนวน  
400 ราย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติและเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานพัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สาเหตุของรายได้ค่าบริการค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 – 50 ปี การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา มีพื้นท่ีทำกินเป็นท่ีดินของตนเอง พืชที่เพาะปลูก
ส่วนใหญ่คือกาแฟ รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท 2)แนวทางการแก้ไขคือศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า คือ 1) ความสะดวกในบริการด้านสินเชื่อ 2) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
พิจารณาสินเชื่อ 3) ความสะดวกในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 4)พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการให้คำอธิบาย
ตอบข้อสงสัย แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ ส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อลดลงคือ 1) ข้อจำกัด  
ในหลักประกันจำนอง เนื่องจากที่ดินทำกินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 2) ภาวะหนี้สะสมของเกษตรกร 3) หลักประกันคุณภาพชีวิต
ค่อนข้างต่ำ 4) ผลกระทบของการแพร่ระบาด Covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจในภาพรวม 
 

คำสำคัญ:   ค่าธรรมเนียมด้านสินเช่ือ, รายได้ค่าบริการ, ธนาคาร 
 

Abstract 
 This objectives of this research are To study the causes and solutions to the problem of service income 
and credit fees that do not meet the target. The population used in the study was The sample population in the 
study was 400 bank customers. Data were collected using a convenient sampling questionnaire. Data were 
analyzed with statistical values and collected from interviews with 3 business development employees. 
  The results showed that 1) The cause of the loan fee income that did not meet the target from the 
respondents found that Most of the customers are male, aged 41-50 years old, lower than primary education. 
have their own arable land Most of the cultivated crop is coffee. Monthly income 15,001 – 20,000 baht, monthly 
expenses 10,001 – 15, 000 baht 2)The solution is to study Factors affecting the use of customers' services are 1) 
convenience of credit services. 2) Appropriateness of credit consideration period 3) Convenience of using the 
service through the application 4) Employees have knowledge and ability to provide explanations and answer 
questions. Solve problems for customers The main reasons for the decrease in service income and loan fees 
were 1) limitations in mortgage collateral. Because most of the arable land has no rights documents 2) The 
accumulated debt of farmers 3) Relatively low quality of life insurance 4) The impact of the Covid-19 epidemic 
affects the business as a whole. 
 

Key Word:   Income From Loan Fees , Fee Based Income , Bank 
 
  
1 นักศึกษาลักสูตรกลุ่มวิชาการเงิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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บทนำ 
 ปัจจุบันสภาวเศรษฐกิจถดถอย อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน และการแข็งค่าของเงินบาท ที่ทำให้ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Coronavirus (Covid-19) กระทบต่อทุกประเทศในทั่วโลก ธ.ก.ส.ได้ร่วมกับภาครัฐ ดำเนินโครงการ ให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้า ด้วยการพักชำระหนี้ ต้นเงินและลดดอกเบี้ย สำหรับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยที่
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการลดภาระหนี้  และลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
เศรษฐกิจและ Coronavirus (Covid-19) รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูอาชีพให้กับลูกค้า ในช่วงที่ประสบปัญหาเพื่อ
ป้องกันหน้ีสินนอกระบบ  อีกท้ังการแข่งขันของธุรกิจระหว่างธนาคาร 
เนื่องจากข้อจำกัดในหลักประกันจำนองที่ดินทำกินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ภาวะหนี้สะสมของเกษตรกร ผลกระทบของการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนนิงานด้านรายไดค้่าบริการและค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม (Fee based Income 
: FBI) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. สาขาวาวี ทำให้มีผลการดำเนินงานที่ลดลง โดยมีกราฟเพื่อแสดง
การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปีบัญชี 2562 - 2563 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 1  รายงานผลการดำเนินงานรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ณ ปีบัญชี 2562-2563 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อศึกษาสาเหตุที ่รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื ่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ของลูกค้าธนาคารเ  
พื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาวี จังหวัดเชียงราย 
 2.  เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวาวี จังหวัดเชียงราย 
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แนวคิดทฤษฎี  
 1. ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT  เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ สามารถกำหนดจุดแข็ง (S=Strengths) 
จุดอ่อน (W=Weaknesses)  โอกาส (O=Opportunities) และอุปสรรค (T=Threats) 
 2. แนวคิด TOWS Matrix การนำผลวิเคราะห์ SWOT ที่ได้มาสร้างกลยุทธ์ TOWS Matrix ออกมา 4 แบบ คือ กลยุทธ์
เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
 3. ทฤษฎีผังก้างปลา   เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและผลที่ทำให้เกิดปัญหา โดยสามารถนำมาใช้เพื่อ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปัญหานั้นๆ 
 4. แนวคิดรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  จำแนกรายได้จากการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในส่วนรายได้ค่าบริการ
และค่าธรรมเนียมด้านสินเช่ือ 
 5. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นกระบวนการตัดสินใจ ซื้อ ใช้ และประเมินผล ของสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 6. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7P)  เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งได้ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกำหนดกลยุทธทางการตลาด 
 7. ทฤษฎีเกี ่ยวกับทัศนคติ ทัศนคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เจตคติเป็นกิริยาท่าที 
ความรู้สึกรวมๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเอียงของจิตใจหรือประสาท ซึ่งแสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสิ่งเร้าสิ่งใด  
สิ่งหนึ่งโดยจะแสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดีเห็นชอบด้วยหรือต่อต้าน องค์ประกอบของทัศนคติ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
ส่วนของความเข้าใจ ส่วนของความรู้สึก องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ช่ือผู้แต่ง ภัทตราภรณ์ ยิ่งยอด 
ช่ือผลงานวิจัย ปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ของธนาคารออมสิน เขตน่าน 

จังหวัดน่าน 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายศึกษา           

ที่มาของปัญหาที่ ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค และการ ปรับปรุงการทำงาน 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารและลูกค้า  จำนวน 
400 ชุด 

ระเบียบวิธีวิจยั เป ็นการวิจ ัยเช ิงปร ิมาณและเชิงค ุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม และแบบ  สัมภาษณ์               
เป็นเครื่องมือ 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาในรายงานนี ้

เน ื ่องจากพน ักงานม ีการปฏ ิบ ัต ิ งานไม ่ เป ็นไป  ตามข ั ้นตอนท ี ่ ธนาคารกำหนดไว้                        
ซ ึ ่งทำการเปร ียบเทียบข้อมูลที ่ ได ้จากการปฏิบ ัต ิงานของพนักงาน  ธนาคารเขตน่าน                 
ด ้านบุคลากร พนักงานไม่ม ีความกระตือร ือร ้นในการให้บริการร ับผ ู ้ท ี ่มาใช้บริการ          
เน ื ่องจากไม่ม ีการควบคุมการทำงานของพนักงานอย่างเคร ่งคร ัดมากนัก และด้าน                
การทำงาน พนักงาน มีการปฏิบัติงานที ่ยังไม่มีระเบียบ หรือขั ้นตอนที ่มีความยืดหยุ่น           
มากพอ เน ื ่ อ งจากการทำงานของ  พน ักงานจะม ีการกำหนดข ั ้ นตอนท ี ่ ช ัด เจน                           
จึงทำให้พนักงานมีความสับสนใจการปฏิบัติงานในบาง ตำแหน่งงานด้วย 

ปี 2561 
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๓๕๓ 

ช่ือผู้แต่ง ภานุวัฒน์ ดาวังปา 
ช่ือผลงานวิจัย การศึกษารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคาร  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื ่อศ ึกษาสาเหตุของปัญหารายได้  ค่าธรรมเนียมและบริการที ่ม ีแนวโน้มลดลงและ                

เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหารายได้ค่าธรรมเนียม และบริการที่มีแนวโน้มลดลง 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย ศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม และ ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 

2 ท่าน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้ทฤษฎี SWOT Analysis TOWS Matrix และแผนผัง
เหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

ระเบียบวิธีวิจยั ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non -Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
จากกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาในรายงานนี ้

ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์  2.ไม่สะดวกเรื ่องการเดินทาง                 
มาติดต่อสาขา โดยเฉพาะสาขาต่างจังหวัด มีสาขาน้อยมาก 

 
ช่ือผู้แต่ง สุภัคตรา อินปลดั 
ช่ือผลงานวิจัย ความพึงพอใจของผู ้มาใช้บริการสินเชื ่อนโยบายรัฐบาลภายใต้ โครงการสินเชื ่อเพื่อ              

เป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสินเชื่อนโยบาย  รัฐบาลภายใต้ โครงการสินเช่ือ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ
ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาตลาดบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี และแก้ไขปัญหา เรื่องการบริการที่
ล่าช้า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย ศึกษาและทำแบบสำรวจความพึงพอใจโดยการนำเอาแบบสำรวจกูลเกิล ฟอร์ม (Google 
Form) มาเป็นเครื่องมือในการทำแบบสำรวจ  นำผลการสำรวจมาสรุปผลทำการวิเคราะห์
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามา จากผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาตลาด
บ้านอำเภอ จำนวน 492 คน 

ระเบียบวิธีวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแล้วนำไป วิเคราะห์ ด้วยวิธีทางสถิติ 
ข้อค้นพบจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาในรายงานนี ้

ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีจะเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างยาก เนื ่องจากขาดการประชาสัมพันธ์            
ที่ทั่วถึง บุคลากรที่ค่อนข้างมีจำกัด  ทำให้ผู้ใช้บริการที่เดือดร้อนขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและไม่ได้เข้ามาใช้บริการ  

ปี 2563 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 1. วิธีการศึกษา 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเพื่อรับบริการด้านสินเชื่อที่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวี ใช้จำนวนทั้งสิ้น 2,993 คน และพนักงานพัฒนาธุรกิจประจำสาขาวาวี 3 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวกด้วยการแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการ โดยใช้วิธีการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณ
ของ  Taro Yamane (1973)   
 
 
 เมื่อ n  แทน   ขนาดของประชากร 
  N  แทน   ขนาดของประชากร 
  e  แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
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๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๕๔ 

  N  =   2,993 
  e  =   0.05 
 เมื่อแทนค่าจะได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

 n     =    
2,993

1+2,993(0.05)2
 

 

 n     =    399.866    ผู้ศึกษาขอปัดเศษเป็น = 400 
 

  1.2 วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา 
   1.2.1 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงินกู้ ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาวี เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ  
    - แบบสอบถาม  โดยออกไปสอบถามกับพนักงานพัฒนาธุรกิจในการประชุมกลุ่มลูกค้าและสอบถามลกูคา้

ตามจุดบริการเคลื่อนที่สาขาเปิดให้บริการ 
    - สัมภาษณ์ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือที่ธนาคารและสัมภาษณ์พนักงานพัฒนาธุรกิจที่รับผิดชอบ

ดูแลลูกค้าในสาขา 
   1.2.2 การเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เก็บข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ด้านสินเชื่อ และ
การสัมภาษณ์พนักงานพัฒนาธุรกิจ    
 2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ศึกษานำแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื ่อมาคำนวณแล้ว นำมา
ตรวจสอบความถูกต้อง และนำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์มาหาสาเหตุของปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการด้านสินเชื่อที่ลดลง  โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้านได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม
ระดับความพึงพอใจในการรับบริการได้นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ และนำไปประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ค่าใช้จ่าย จำนวนคนใน
ครอบครัว บุตร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ(Percentage) 
  3.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 สอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออกเป็น 2 ปัจจัย คือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผู้ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากแบบสอบถามมาสรุปหรือวิเคราะห์ในลักษณะการบรรยาย  
เชิงพรรณนา 
   - วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือผังก้างปลา โดยแจกแจงเหตุผลเพื่อจะได้นำสาเหตุมากำหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาหรือกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 
   - วิเคราะห์ข้อมูลจาก SWOT Analysis และ TOWS Matrix โดยวิเคราะห์ทั ้งสภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมภายในเพื่อกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลต่อการดำเนินงานมากำหนด 
กลยุทธ์ 

 

ผลการศึกษา 
        การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ผู ้ศึกษาได้นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของตารางประกอบคำอธิบาย  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ส่วน 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การทดสอบสมมุติฐาน 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเช่ือ 
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 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อที่ตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สำรวจ พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60 อายุระหว่าง  41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40  สถานภาพ
การสมรส คิดเป็นร้อยละ 72 ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 39.5 สถานภาพในครัวเรือนเป็นหัวหน้า
ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 69 จำนวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 จำนวนบุตร 2 คนขึ้นไป คิดเป็น ร้อย
ละ 41 พืชที่ทำการเพาะปลูกคือกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 46.5 พื้นที่ทำกินเป็นที่ดินของตนเองคิดเป็นร้อยละ 69 รายได้ของครัวเรือน
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.5 รายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 37.5   
   จากการสัมภาษณ์พนักงานพัฒนาธุรกิจพบว่า 
  ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สามารถช่วยเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อได้ ควรมีการประชุม
ซักซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพนักงานจะได้รับความรู้ทักษะในการให้บริการหรือจัดอบรมเพิ่มเติมแก่พนักงาน 
  ปัจจัยกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อมีผลต่อรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมเพราะการแข่งขันในธุรกิจกับ
ธนาคารพาณิชย์มีการพัฒนามากขึ้นมีการนำระบบ FinTech (Financial Technology) มาใช้พัฒนาบริการทางการเงินท่ีหลากหลาย 
ธนาคารควรปรับปรุงและพัฒนาบริการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ลูกค้าในเขตพื้นท่ีสาขาวาวีส่วนใหญ่ที่ดินที่ทำกินไม่มีโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท่ีใช้เป็นหลักประกันจำนอง จึง
ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นรายได้ค่าประเมินอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าส่วนใหญ่กู้สินเชื่อ A-Cash แล้วจึงไม่สามารถเพิ่ม
รายได้ค่าธรรมเนียมสินเช่ือเงินด่วน A-Cash  
 2. การทดสอบสมมติฐาน 
          จากการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามผลการวิเคราะห์พบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการ
ด้านสินเชื ่อที ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวี มีปัจจัยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ต่างกันทั้งเพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา รายได้ ทำให้ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอยู่ในระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
  จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ได้จากลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
สาขาวาวีมีการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อคำถามที่คำนวณค่าเฉลี่ยซึ่งกำหนดให้ตอบตามมาตรวัดแบบ Likert Scale ความกว้าง
ของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.50 นำมาหาค่าเฉลี่ย ( x ) ได้เท่ากับ 4.12 จากระดับ ความพึงพอใจท้ังหมดของลูกค้าอยู่
ที่ระดับความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) จากระดับความพึงพอใจทั้งหมดของลูกค้าอยู่ที่ 
6.77 และการพิจารณาค่าเฉลี่ย (X Bar) จากพฤติกรรมการใช้บริการมีดังนี้ 
 
1.ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 
   1.การบริการด้านสินเช่ือมีความสะดวก 3.90 
   2.ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร 3.94 
   3.ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมสินเช่ือท่ีธนาคารเรียกเก็บ 3.96 
   4.ช่องทางการให้บริการมีประสิทธิภาพ มีลำดับคิวอย่างชัดเจน แยกตามประเภทธุรกรรม จำนวน
พนักงานเพียงพอต่อการให้บริการต่อลูกค้า 4.11 
   5.พนักงานบริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง ดูแลลูกค้าอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 4.18 
   6.พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถให้คำอธิบาย ตอบข้อสงสัย แก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้าได้ 4.24 
   7.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิจารณาสินเช่ือ 4.07 
   8.เครื่องมือในการให้บริการมคีวามทันสมัย 4.14  
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2.ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 
   1.จำนวนสาขาของธนาคารและที่จอดรถเพียงพอ 3.90 
   2.ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 4.14 
   3.ช่องทางการแจ้งข่าวสาร การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารมีความเหมาะสม สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 4.22 
   4.ความสะดวกในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Application ของธนาคาร (ธ.ก.ส.A-
Mobile) 4.36 
   5.ธนาคารมีความน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 4.20 
   6.ธนาคารมีการพัฒนาระดับสินค้าและการบริการอย่างสม่ำเสมอ 4.22 
   7.ความต้องการกลับมาใช้บริการอีกครั้งและแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการกับธนาคารเพิ่มขึ้น 4.26 
            ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่ 3  ผังก้างปลา 
 
 ส่วนก้างเล็ก จะเป็นส่วนย่อยของก้างใหญ่ที่แสดงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา 
 - พนักงานมีการโยกย้าย ทำให้พนักงานที่ย้ายเข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ ทำให้การ
ขับเคลื่อนการหารายได้ค่าบริการค่าธรรมเนียมด้านสินเช่ือไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
 - สาขามีปริมาณลูกค้าเข้ามาทำธุรกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงการเบิกถอนเบี้ยยังชีพ  และช่วงที่ มีการลงทะเบียน
โครงการนโยบายรัฐ การติดต่อเพื่อทำธุรกรรมจึงไม่ได้รับความสะดวก  ถึงแม้ว่าสาขาจะเปิดจุดบริการเคลื่อนที่เพ่ือบริการลูกค้า  
 - ภาวะหนี้สะสมของเกษตรกรและลูกค้าในเขตพื้นท่ีการดำเนินงานสาขาวาวีท่ีดินทำกินไม่มีโฉนดจึงไม่มีหลักประกันในการ
กู้เงิน  สภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Coronavirus (Covid-19) ทำให้รายได้ของลูกค้าลดลง จนส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของธนาคารในทุกด้าน และการใช้บริการสินเช่ือลดลง 
 - ลกูค้าในเขตพื้นท่ีสาขาวาวีส่วนใหญ่ที่ดินที่ทำกินไม่มีโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินที่ใช้เป็นหลักประกันจำนอง จึงไม่
สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นรายได้ค่าประเมินอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าส่วนใหญ่กู้เงินโครงการสินเชื่อ A-Cash แล้วจึงไม่
สามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมสินเช่ือเงินด่วน A-Cash  
 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมสินเช่ือ 
  แนวทางเลือกที่ 1 ด้านรายได้   
  จากผลการศึกษาที่ได้จากการสำรวจพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื ่อที ่ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวี มีความต้องการสินเช่ือส่วนบุคคลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้เงินในลักษณะฉุกเฉิน จากการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานด้านสินเช่ือท่ีผ่านมาและสัดส่วนลูกค้า NPL เพื่อกระตุ้นการใช้บริการด้านสินเช่ือ เช่น แคมเปญที่กระตุ้นให้เกิดการ
ชำระคืนที่ตรงเวลาและคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าเมื่อจำเป็นต้องการใช้สินเชื่อฉุกเฉินสามารถจะมาขอสินเชื่อใหม่ ทำให้สาขามี
รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เป็นแนวทางการแก้ไขในหัวข้อความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๕๗ 

  แนวทางเลือกที่ 2 ด้านบุคคลากร 
  จากผลการศึกษาที่ได้จากการสำรวจพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื ่อที ่ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวีมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการจากพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถให้
คำอธิบาย ตอบข้อสงสัย แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้สาขาวาวีมีการเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะระหว่างพนักงานผ่านโครงการชุมชน  
นักปฏิบัติ CoPs เพื ่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา นำความรู ้ประสบการณ์ทำงานและนำเทคนิคการทำงาน   
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพิ ่มพูนความรู้ให้พนักงานอยู่เสมอ โดยมีแนวทางมาจากการแก้ไขปัญหาเพื่อ เพิ่มรายได้ค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมสินเช่ือ 
  แนวทางเลือกที่ 3 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  จากผลการศึกษาท่ีได้จากการสำรวจพบว่า 
  - ลูกค้าที่ใช้บริการด้านสินเชื่อที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวี มีระดับความพึงพอใจ
ในหัวข้อช่องทางการแจ้งข่าวสาร การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารมีความเหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย Lifestyle เปลี่ยนแปลงไปแบบ New Normal ควรใช้ช่องทางดิจิทัลเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงลูกค้า ในเขตที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านหัวหน้ากลุ่มลูกค้าและ
ตัวแทนลูกค้าที่เช่ือถือพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการเพิ่มเครือข่ายที่ครอบคลุมในพื้นที่สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการ
ที่หลากหลายของธนาคารได้เป็นอย่างดี 
  - ลูกค้าให้ความพึงพอใจในการใช้บริการช่องทางดิจิทัลมากขึ้นเพราะมีความสะดวกใน การใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่าน Application ของธนาคาร (ธ.ก.ส.A-Mobile) จึงให้พนักงานเน้นการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง เช่น 
    1) การเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่งข้อความผ่าน Application Line เพื่อให้ลูกค้า
เข้าถึงการบริการมากข้ึน 
   2) แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการสินเชื่อ ชำระหนี้เงินกู้ เช็ครายละเอียดหนี้เงินกู้ ผ่านช่องทาง A-Mobile เป็นการบรูณา
การกระบวนการการให้บริการสินเช่ือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมคู่แข่งในตลาดรองรับกลุ่มลูกค้าเกษตรกรรุ่น
ใหม่ในอนาคต เป็นแนวทางการแก้ไขในหัวข้อ การบริการด้านสินเชื่อมีความสะดวก ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และ
จำนวนสาขาของธนาคารและที่จอดรถเพียงพอ 
 
สรุปผลการศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผูต้อบแบบสอบถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้ค่าบรกิารและค่าธรรมเนียมดา้นสินเช่ือ
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวาวี จังหวัดเชียงราย คือ 
 - พนักงานมีการโยกย้าย ทำให้พนักงานที่ย้ายเข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ ทำให้การ
ขับเคลื่อนการหารายได้ค่าบริการค่าธรรมเนียมด้านสินเช่ือไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
 - สาขามีปริมาณลูกค้าเข้ามาทำธุรกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงการเบิกถอนเบี้ยยังชีพ  และช่วงที่มีการลงทะเบียน
โครงการนโยบายรัฐ การติดต่อเพื่อทำธุรกรรมจึงไม่ได้รับความสะดวก  ถึงแม้ว่าสาขาจะเปิดจุดบริการเคลื่อนที่เพ่ือบริการลูกค้า  
 - ภาวะหนี้สะสมของเกษตรกรและลูกค้าในเขตพื้นท่ีการดำเนินงานสาขาวาวีท่ีดินทำกินไม่มีโฉนดจึงไม่มีหลักประกันในการ
กู้เงิน  สภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Coronavirus (Covid-19) ทำให้รายได้ของลูกค้าลดลง จนส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของธนาคารในทุกด้าน และการใช้บริการสินเช่ือลดลง 
 - ลูกค้าในเขตพื้นท่ีสาขาวาวีส่วนใหญ่ที่ดินที่ทำกินไม่มีโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท่ีใช้เป็นหลักประกันจำนอง จึงไม่
สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นรายได้ค่าประเมินอสังหาริมทรัพย์และลูกค้าส่วนใหญ่กู้เงินโครงการสินเชื่อ A-Cash แล้วจึงไม่
สามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมสินเช่ือเงินด่วน A-Cash  
 
อภิปรายผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการสร้างรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวาวี ในแต่และแนวทางเลือกพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัย 
 แนวทางเลือกที่ 1 ควรให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาด้านรายได้ เนื่องจากลูกค้าที่ ใช้บริการด้านสินเชื่อที่ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวี มีภาวะหนี้สะสมและที่ดินทำกินไม่มีโฉนดจึงไม่มีหลักประกันในการกู้เงิน 
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กอรปกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Coronavirus (Covid-19) ทำให้รายได้ของลูกค้าลดลงจนส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของธนาคารและการใช้บริการสินเช่ือลดลง 
 แนวทางเลือกที่ 2 ด้านบุคลากร ทำให้ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการด้านสินเช่ือเกิดความประทับใจในบริการและมีความพึงพอใจ
ในการบริการ ต้องการกลับมาใช้บริการอีกครั้งและแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการกับธนาคารเพิ่มขึ้น   
 แนวทางเลือกที่ 3 ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 
ธ.ก.ส. A-Mobile แต่ปัญหาจากการวิเคราะห์ผังก้างปลา คือความสะดวกในการรับบริการด้านสินเช่ือท่ีจอดรถบริเวณพื้นที่สาขาไม่มี
ที่จอดรถเพียงพอสำหรับลูกค้า  
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การแก้ไขปัญหาโดยพัฒนาทีมงานพนักงานและการใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาผลการดำเนินงาน
รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ไม่เป็นไปเป้าหมาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวี 
ประกอบด้วยปัจจัยความสำเร็จดังนี้ 
 1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้าน
สินเช่ือเชิงลึกและด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจธนาคาร 
 2. การวางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPI) อย่างชัดเจนเพื่อสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายได้ค่าบริการค่าธรรมเนียมที่ธนาคารจะได้รับในแต่ละปีเป็นการเปรียบเทียบเป้าหมายได้ 
 4. การเพิ่มโอกาสขยายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยลดต้นทุนการดำเนินงานและสร้างรายได้ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมด้านสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะประเด็นหรือแนวทางในการศึกษาข้อมูลมีประสิทธิภาพข้อมูลแบบสำรวจปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ที ่ใช้บริการผ่านธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สาขาวาวี 
กลุ่มเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
 1. ลูกค้า การบริการที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญและปรับกระบวนการวิธีการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าเป็นประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 2. พนักงาน การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การวางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมและการบริการ
ที่รวดเร็ว เป็นส่วนท่ีช่วยเพิ่มรายได้ค่าบริการค่าธรรมเนียม 
 3. ชุมชนและเครือข่าย การบริการภาคการเงินท่ีมีความยั่งยืน (Sustainable Green Finance) กิจการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise : SE) ชุมชนอุดมสุข เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายผลิตภัณฑ์และความมั่นคง 
         เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ แนวทางการแก้ไขปัญหารายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่อที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์และการรับฟังประเด็นความต้องการและความคาดหวัง เพื่อพัฒนากลยุทธ์แนวทาง การบริการการ
ปรับปรุง ต้องมีการติดตามผลงานนำมาทบทวนปรับปรุงเพื่อติดตามและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
เอกสารอ้างอิง  
หนังสือ 
บุญมี  พันธุ์ไทย. (2554).ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
นราศรี  ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี. (2548) ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วันรัตน์ จันทกิจ (2546) “17 เครื ่องมือนักคิด(17  Problem solving devices) กรุงเทพฯ:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2546   

วิทยานิพนธ ์
ภัทตราภรณ์ ยิ ่งยอด. (2562)”ปัญหารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ ธนาคารออมสินเขตน่าน  

จังหวัดน่าน” (ค้นคว้าอิสระ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ภานุวัฒน์ ดาวังปา. (2563) “การศึกษารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่มีแนวโน้มลดลงของธนาคาร” (ค้นคว้าอิสระ) มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย 
สุภัคตรา อินปลัด. (2561) ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสินเช่ือนโยบายรัฐภายใต้โครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (ค้นคว้าอิสระ) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๕๙ 

บทความจากเว็บไซต์ 
กลุ่มงานสำรวจวิจัยกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายส่งเสริมการตลาดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร. (2563)รายงานวิเคราะห์

สารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ไม่ปรากฎสำนักพิมพ์ 
รายละเอียดแผนวิสาหกิจ ธ.ก.ส. ระยะ 5 ปีบัญชี 2560 – 2564 ทบทวนครั้งที่ 3 ประจำปีบัญชี 2563 (เพิ่มเติมปี 2565) ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
พิชัยยุทธ์ วงศ์ส ุกฤติ. (2562) “SWOT คืออะไร การวิเคราะห์SWOT ทำอย่างไร. ” [ ระบบ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.tereb.in.th/erp/tows-matrix/#content 
พิชัยยุทธ์ วงศ์ส ุกฤติ. (2562) “TOWS Matrix กับการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร. ”  [ ระบบ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.tereb.in.th/erp/tows-matrix/#content 
เพ็ญศิริ  โชติพันธ์. (2551) “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค = Analyzing consumer behavior” อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี,2551. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550) พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: Diamond In Business World. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541) ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7P) 
Taro Yamane กำหนดกลุ่มจำนวนประชากรสำหรับการวิจัย. Economist  Business Innovation Investment, Behavioural 

Economics, & Mathematical Economics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๖๐ 

แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
กรณีศึกษาธนาคาร ABC จังหวัด XYZ 

The Solution Guideline for Non-Performing Loans (NPLs) of Village and Urban Fund  
at ABC Bank in XYZ Province. 

 
วันดี พรพิมลไพบูลย์ (Wandee Pornpimonpaiboon)1 

ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (Dr.Wanrapee Banchuenvijit)2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุและเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
(NPLs) ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับธนาคาร ABC  ในพื้นที่จังหวัด XYZ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 290 คน จาก 8 สาขา ครอบคลุมทั้งจังหวัด และ พนักงานธนาคาร ABC  จำนวน 110 
คน จากสายงานบริหารและสายงานสินเชื่อ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยสถิติเชิง
พรรณนาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จากการที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยด้านตัวผู้กู้ ได้แก่ รายได้ลดลง 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น มีภาระหนี้สินมากกว่า 1 แห่ง และข้อเสนอแนะที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและพนักงานธนาคาร ABC 
แนะนำ 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ควรเพิ่มมาตรการในการประนอมหนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้า 2) ควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี ่ยวกับระเบียบและวิธีการประนอมหนี้เพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ  
3) ควรอธิบายวิธีการชำระหนี้เงินกู้และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยแนวทางในการแก้ปัญหา มี 2 กิจกรรม คือ 
การอบรมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในการเพิ ่มมูลค่าผลผลิต การเพิ ่มรายได้ลดรายจ่าย การทำบันทึกรายรับรายจ่าย  และ  
2) การอบรมกรรมการให้มีความรู้ในการประนอมหนี้และวิเคราะห์การทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับพนักงานธนาคาร ABC   
 

คำสำคัญ:  หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

Abstract 
 This Study aimed to examine the causes of the factors affecting and to recommend guideline to solve 
the debt problem of non-performing loans (NPLs) of village and urban fund at ABC Bank in XYZ Province.  
A questionnaire was used as a study instrument to collect data from 290 of village and urban fund members 
who have NPLs (8 branches around province) and 110 of ABC Bank officers that relate in process of loan payment 
in XYZ Province. The descriptive statistics used in data analysis was based on the commutative frequency for 
percentage, mean and standard deviation. The result of the study shown that the factors influencing NPLs the 
most is external factors: economic stagnation, low product price and debtor factors: low income, high expense 
and have debt more than 1 bank. Suggestions from questionnaire responders are 1) The village and urban fund 
should negotiate with the debtors that how much debtors can pay debt, choose the way that suit well for 
individual debtor. 2) Village and urban fund committees should train in methodology of the fund and negotiation 
with the debtors. 3) Village and urban fund committees should describe how to pay loan thoroughly. The 
guideline for solving NPLs are 1) Training debtors in topic about increasing productivity and reducing cost of 
farming, and recording income and expense statement. 2) Training committees to know how to negotiate debt 
for village and urban fund members. The officers of ABC Bank cooperate with committees analyze debt for doing 
debt restructuring. 
 

Keywords:  Non-Performing Loan, Village and Urban Fund 
  
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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บทนำ 
 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2544  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการ
เงินกองทุน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการใหกู้้
แก่สมาชิก  ซึ่งธนาคาร ABC ได้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวและมีนโยบายในการดำเนินงานของธนาคาร
ให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทโดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล  
ผู้ประกอบการ  กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน  และองค์กร  ท่ีจัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรหรือชุมชน  ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลติหรอืผลติภัณฑ์ของเกษตรกรหรอืชุมชนให้มีประสทิธิภาพทั้งในดา้น
การลงทุน การผลิต การแปรรูป การตลาด หรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อันจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป  
 จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่กู้เงินต่อยอด (บัญชี 3) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์เพื่อเปน็ทุนให้แก่สมาชิกกู้  ในพ้ืนท่ีธนาคาร ABC จังหวัด XYZ มีแนวโน้มที่สูงข้ึน ตั้งแต่ปีบัญชี 2558 – 2562 
ส่งผลให้ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   มีต้นทุนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการขาดทุน
จากการดำเนินธุรกิจ 
 

ตารางที่ 1 แสดงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่กู้เงินเป็นค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้แก่
สมาชิกกู้ ในพื้นที่ ธนาคาร ABC จังหวัด XYZ 

 

ปีบัญช ี
หนี้ทั้งหมด (Loan) 

(บาท) 
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NPLs) (บาท) 
หนี้ดำเนินคด ี

(บาท) 
หนี้ค้างชำระรวม 

(บาท) 
อัตราส่วน 
NPL/Loan 

2558 544,114,414.45 5,426,449.00 - 5,426,449.00 1.00 
2559 551,236,396.98 4,721,639.96 - 4,721,639.96 0.86 
2560 532,952,778.44 17,842,613.06 - 17,842,613.06 3.35 
2561 487,384,449.90 21,219,292.03 - 21,219,292.03 4.35 
2562 429,485,037.32 17,036,697.01 1,581,335.78 18,618,032.79 4.33 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธนาคาร ABC ณ 31 มีนาคม 2563 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อหาสาเหตุ รวมถึงแนวทางในการป้องกันและลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับ
ธนาคาร ABC ในพื้นที่จังหวัด XYZ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวความคิดเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คุณสมบัติกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง มี ดังนี้ ต้องเป็นกองทุน
หมู่บ้าน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ต้องมีการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยมีมติให้ขอขยายวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน 
นอกจากน้ีต้องไม่มีเงินขาดบัญชี สำหรับบัญชี 1 มีหนี้ค้างชำระ สำหรับบัญชี 1 ไม่เกินร้อยละ 8 ของยอดเงินกู้ มีการแสดงงบการเงิน 
ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี และมีกำไร และ สัดส่วนของเงินออมและหุ้นบัญชี 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินกองทุนบัญชี 1 ในส่วน
ของวัตถุประสงค์การดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้น ธนาคาร ABC สนับสนุนเงินทุนดังนี้ 1) เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มรายได้ 2) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเร่งด่วน 3) รับฝากเงินจากสมาชิก และจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น 4) ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอ่ืน 5) กระทำการใด 
ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิก  
 แนวคิดเกี่ยวกับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs หรือ Non-Performing Loans) คือ หนี้
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป สามารถแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ซึ่ง
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ผู้กู้รับภาระในการชำระหนี้มากขึ้น การติดตามหนี้ที่
ไม่มีประสิทธิภาพ การประเมินหลักทรัพย์ที ่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือแม้กระทั่งการที่ผู้ให้สินเชื ่อปล่อยกู้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 2) ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ 
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 แนวความคิดที่เกิดจากตัวลูกหนี้ ได้แก่ การที่ลูกหนี้ทำการค้าเกินตัวมีความคาดหวังในธุรกิจมากเกินไป เมื่อเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดคิดก็ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ลูกหนี้มีเจตนาบิดพลิ้วเกเรไม่ชำระหนี้ ลูกหนี้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ลูกหนี้นำเงินไป
ใช้จ่ายอย่างไม่รอบคอบ ขาดการวางแผนในการใช้เงิน ทำให้ขาดสภาพคล่อง ลูกหนี้เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ แม้กระทั่ง
เสียชีวิต ทำให้ส่งผลต่อการชำระหนี้ได้ การเปลี่ยนงานของลูกหนี้ การถูกเลิกจ้าง การย้ายที่อยู ่ หรือปัญหาครอบครัว การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารกิจการ และการทุจริตของผู้บริหารกิจการ 
 ทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) เป็น
แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) 
เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" โดยมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กำหนดปัญหาที่
หัวปลา 2) กำหนดปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหา 3) ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของแต่ละปัจจัย 4) หาสาเหตุหลักของปัญหา 5) จัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา 6) ใช้แนวทางปรับปรุงที่จำเป็นในการแก้ปัญหา 
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง 
การยืดและขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ ซึ่งทำได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การแปลงหนี้ใหม่โดยที่หน้ีเดิมจะถูกระงับและมีสัญญาตามหนี้
ใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนประเภทหนี้ รูปแบบที่ 2 จะไม่มีการระงับหนี้เดิม แต่จะมี
การเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ หรือปรับอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ปัทมา คูทอง. (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยที่มีระดับความสำคัญในการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนบุคคลที่อยู่ในความ
อุปการะ รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ที่เหลือ รายจ่ายของลูกหนี้ต่อเดือน พบว่า หากลูกหนี้มีอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี 
จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงร้อยละ 42.3 หากลูกหนี้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี เพิ่มขึ้น 
1 คน จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงร้อยละ 43.6 หากลูกหนี้มีอาชีพค้าขาย ประกอบกิจการส่วนตัว เพิ่มขึ้น 1 
คน จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 หากลูกหนี้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทำให้โอกาสที่
จะเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงร้อยละ 49.8 หากลูกหนี้มีบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเพิ่มขึ้น 1 คน จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 หากลูกหนี้มีระยะเวลาผ่อนผันชำระที่เหลือเพิ่มขึ้น 1 ปี จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.3 และหากลูกหนี้มีรายจ่ายตอ่เดือนเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหนี้ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.5  
 กิติพงษ์ กิติบุตร. (2551) จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้างชำระหนี้สินเช่ือการเกษตรของสมาชิกสหกรณก์ารเกษตรป่า
ซางจำกัด จังหวัดลำพูน ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญคือ การที่สมาชิกมีระยะเวลาในการชำระหนี้คืนมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้มีหนี้
ค้างชำระมากถึง ร้อยละ 25.92 ปัจจัยรอง คือ สมาชิกที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และการที่สมาชิกได้รับวงเงินกู้มากกว่า 50,000 บาท 
ปัจจัยทั้งสามส่งผลต่อการค้างชำระหนี้เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 21 - 24 และปัจจัยที่สมาชิกมีพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน เป็น
เพศชาย มีบุตรมากกว่า 1 คน และการมีหนี้นอกระบบ ส่งผลให้ค้างชำระหนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 - 19 ในขณะที่การที่รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวมากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน น้ัน มีผลต่อการค้างชำระหนี้เพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้น 
 สุพจน์ กันธวงษา. (2555) ได้ศึกษานโยบายกองทุนหมู่บ้านกับภาระหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้านร่ำเปิง  ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เป็นเพศหญิงร้อยละ 47.15 อายุระหว่าง  41 - 50 ปี ร้อยละ 31.70 มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 45.52 ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ 25.20 รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 46.34 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว  โดยกองทุนหมู่บ้าน นี้มีความ
ล้มเหลวในการบริหารจัดการเนื่องจากเลขานุการกองทุนหมู่บ้าน ได้มีการทุจริตยักยอกเงินของกองทุนหมู่บ้าน ไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน  โดยที่ประธานกองทุนหมู่บ้าน มิได้มีการตรวจสอบงบดุลในปี พ.ศ.2545 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เก็บข้อมูลจากสมาชิกผู้กู้กองทุนหมู่บ้าน ที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในพื้นที่จังหวัด XYZ และพนักงานธนาคาร 
ABC ในพื้นที่จังหวัด XYZ โดยการเก็บแบบสอบถาม 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คำนวณโดยหลักการคำนวณของ Taro Yamane’s ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 
95 และกำหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง คือ 0.05  
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 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่กู้เงินต่อยอด (บัญชี 3) จาก ธนาคาร ABC ในพื้นที่จังหวัด XYZ มทีั้งหมด 446 กองทุน มี
กองทุนหมู่บ้านที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 19 กองทุน  มีสมาชิก ทั้งหมด 1,018 คน (ประกอบด้วย สมาชิก ของกองทุน
หมู่บ้านที่ 1 – 19 ดังนี้  66, 45, 51, 30 ,51, 70, 35, 52, 61, 81, 29, 105, 62, 71, 47, 32, 23, 48 และ 59 ตามลำดับ)  คิดเป็น
กลุ่มตัวอย่าง 290 คน 
 

 n  =  
N

1+𝑁𝑒2
   =  

1018

1+(1018)(0.05)2
  =  287.17 

 

 พนักงาน ธนาคาร ABC ในสังกัดสำนักงาน ธนาคาร ABC จังหวัด XYZ มีจำนวน 238 คน แบ่งเป็นสายงานบริหาร จำนวน 
39 คน สายงานสินเช่ือ จำนวน 111 คน สายงานการเงิน จำนวน 68 คน และสายงานธุรการ จำนวน 21 คน โดยสายงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยตรงกับการจ่ายสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ สายงานบริหาร และสินเชื่อ รวมเป็น 150 คน คิดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 110 คน 
 

 n  =  
N

1+𝑁𝑒2
  =  

150

1+(150)(0.05)2
  =  109.10 

 

 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของสมาชิกที่มีหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ของแต่ละสาขา 
 กลุ่มตัวอย่างของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 290 คน แบ่งเป็น 8 สาขา ได้แก่ 
สาขา 1 จำนวน 38 คน สาขา 2 จำนวน 17 คน สาขา 3 จำนวน 11 คน สาขา 4 จำนวน 36 คน สาขา 5 จำนวน 24 คน สาขา 6 
จำนวน 12 คน สาขา 7 จำนวน 25 คน และสาขา 8 จำนวน 127 คน 
กลุ่มตัวอย่างของพนักงาน ธนาคาร ABC ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 110 คน แบ่งเป็น 2 สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร 
จำนวน 28 คน และสายงานสินเช่ือ จำนวน 82 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา โดยผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม 2 แบบ ได้แก่ แบบสอบถามสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
พนักงานธนาคาร ABC โดย แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มี 10 ข้อ พนักงานธนาคาร ABC มี 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้กู้ 11 ข้อ ปัจจัยด้านผู้ให้กู้ 5 ข้อ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 7 ข้อ 
และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้แก่ ด้านบุคลากร และ
ด้านการให้บริการ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลโดยดำเนินการตามลำดับ ดังน้ี 
 1. ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม และ
วิธีการเก็บข้อมูลแก่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคล ตลอดจนการรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
 2. ผู้ศึกษาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนับให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ แล้วจึงนำแบบสอบถามที่ได้ไป
วิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด นำมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน จำนวนหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในส่วนของพนักงานธนาคาร 
ABC จะมีข้อมูลประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ในการทำสัญญากู้เงิน และประสบการณใ์นการติดตามหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่
ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระ ด้านปัจจัยผู้กู้ ปัจจัยด้านผู้ให้กู้ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากทั้งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และพนักงานธนาคาร ABC สามารถสรุปผลโดย
จำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้  
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 แบบสอบถามจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับธนาคาร ABC ในพื้นที่จังหวัด XYZ 
จำนวน 290 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 172 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.31 โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 76.55 สถานภาพสมรส จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 มีอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.41 มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 61.03 มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไม่เกิน 
10,000 บาท จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 64.48 สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับวงเงินกู้ ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท จำนวน 137 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 โดยเงินกู้ที่ได้ สมาชิกนำไปใช้เพื่อการเกษตร เป็นส่วนใหญ่ จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 85.52 ส่วน
ใหญ่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93  
 แบบสอบถามจากพนักงานธนาคาร ABC ในพื้นที่จังหวัด XYZ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 
78 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.91 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09  ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทำงาน
ระหว่าง 6 - 10 ปี จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.27 และมีประสบการณ์ในการทำสัญญากู้เงิน ระหว่าง 1 - 5 ปี มากที่สุด 
จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 47.27 มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ ระหว่าง 1 - 5 ปี จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 51.82 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
ความคิดเห็น 

สมาชิก กทบ. พนักงาน ธ.ABC 

x  S.D. แปลผล x  S.D. แปลผล 
ด้านผู้กู้       
1. รายได้ลดลง 4.26 0.85 มากที่สุด 4.14 0.96 มาก 
2. ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงขึ้น 4.02 0.76 มาก 4.19 0.84 มาก 
3. ว่างงาน/ออกจากงาน 2.54 1.43 น้อย 3.65 1.05 มาก 
4. มีปัญหากับผู้ค้ำประกัน 1.69 0.97 น้อยที่สุด 2.75 1.12 ปานกลาง 
5. หย่าร้างกับคู่สมรส 1.54 1.03 น้อยที่สุด 2.63 1.07 ปานกลาง 
6. ถ้าผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเสียชีวิต  1.50 0.93 น้อยที่สุด 3.00 1.19 ปานกลาง 
7. เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลในครอบครัว 1.59 0.99 น้อยที่สุด 2.81 1.15 ปานกลาง 
8. ใช้เงินกู้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการกู้ 1.75 1.02 น้อยที่สุด 3.84 1.15 มาก 
9. มีภาระหนี้สินมากกว่า 1 แห่ง 3.10 1.34 ปานกลาง 4.39 0.78 มากที่สุด 
10. จำนวนเงินงวดส่งชำระมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น 1.87 1.09 น้อย 3.03 1.15 ปานกลาง 
11. ไม่ทราบวิธีการชำระคืนเงินกู้ 1.46 0.74 น้อยที่สุด 2.30 1.22 น้อย 
รวม 2.30 1.01 น้อย 3.34 1.06 ปานกลาง 
ด้านผู้ให้กู้       
1. กองทุนไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการชำระคืนเงินกู้ 1.52 0.95 น้อยที่สุด 2.69 1.19 ปานกลาง 
2. กองทุนมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มสูงขึ้น 1.54 0.81 น้อยที่สุด 2.41 1.05 น้อย 
3. กองทุนไม่สามารถติดต่อกับผู้กู้ได้ 1.54 0.81 น้อยที่สุด 2.75 1.12 ปานกลาง 
4. กองทุนมีนโยบายผ่อนปรนในการชำระคืนเงินกู้ 2.68 1.28 ปานกลาง 2.86 0.97 ปานกลาง 
5. กรรมการทุจริต 1.86 1.32 น้อย 3.20 1.35 ปานกลาง 
รวม 1.83 1.03 น้อย 2.78 1.14 ปานกลาง 
ด้านสภาพแวดล้อม       
1. สภาพเศรษฐกิจไม่ดี 4.42 0.65 มากที่สุด 4.33 0.81 มากที่สุด 
2. สินค้าอุปโภค บริโภคราคาสูงขึ้น 4.01 0.74 มาก 4.08 0.87 มาก 
3. น้ำมันราคาแพงขึ้น 3.63 1.11 มาก 3.70 1.00 มาก 
4. ราคาผลผลิตตกต่ำ 3.93 1.07 มาก 4.40 0.86 มากที่สุด 
5. เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม 3.73 1.19 มาก 4.23 0.94 มากที่สุด 
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น 2.10 1.20 น้อย 2.86 1.10 ปานกลาง 
7. โรคระบาด 4.20 1.06 มาก 3.74 1.21 มาก 
รวม 3.72 1.00 มาก 3.91 0.97 มาก 

 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๖๕ 

 ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้กู้  พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 
แต่ปัจจัยด้านรายได้ลดลงส่งผลต่อการก่อให้เกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดม้ากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
สูงขึ้น อันดับที่ 3 คือ มีภาระหนี้สินมากกว่า 1 แห่ง ปัจจัยด้านการว่างงาน/ออกจากงาน และจำนวนเงินงวดส่งชำระมีการปรับเพิ่ม
สูงขึ้นมีอิทธิพลน้อย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ การมีปัญหากับผู้ค้ำประกัน หย่าร้างกับคู่สมรส ผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเสียชีวิต เกิด
อุบัติเหตุกับคนในครอบครัว ใช้เงินกู้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการกู้ และไม่ทราบวิธีการชำระคืนเงินกู้  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้ให้กู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ กองทุนมีนโยบายผ่อน
ปรนในการชำระคืนเงินกู้ รองลงมาคือ กรรมการทุจริต อันดับที่ 3 คือ กองทุนมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมสูงขึ้น และกองทุนไม่
สามารถติดต่อกับผู้กู้ได้ อันดับสุดท้ายคือ กองทุนไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการชำระคืนเงินกู้  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ สภาพ
เศรษฐกิจไม่ดี รองลงมา คือ โรคระบาด อันดับ 3 คือ สินค้าอุปโภค บริโภคราคาสูงขึ้น อันดับ 4 คือ  ราคาผลผลิตตกต่ำ อันดับ 5 คือ 
เกิดภัยธรรมชาติ 6 คือ น้ำมันราคาแพงขึ้น อันดับสุดท้าย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงข้ึน 
 ความคิดเห็นของพนักงานธนาคาร ABC ต่อปัจจัยด้านผู้กู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการที่มีภาระหนี้สนิมากกวา่ 
1 แห่ง ส่งผลต่อการก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุด  รองลงมาคือปัจจัยด้านภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น อันดับที่  3 
คือ รายได้ลดลง อันดับที่ 4 คือ ใช้เงินกู้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการกู้ อันดับที่ 5 คือ ปัจจัยด้านการว่างงาน/ออกจากงาน ปัจจัยที่
มีอิทธิพลปานกลาง คือ การมีปัญหากับผู้ค้ำประกัน หย่าร้างกับคู่สมรส ผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุกับคนในครอบครัว  และ
จำนวนเงินงวดส่งชำระมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น และปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อย คือ ไม่ทราบวิธีการชำระคืนเงินกู้   
 ปัจจัยด้านผู้ให้กู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ กรรมการทุจริต รองลงมา คือ กองทุนมี
นโยบายผ่อนปรนในการชำระคืนเงินกู้ อันดับที่ 3 คือ กองทุนไม่สามารถติดต่อกับผู้กู้ได้ อันดับที่ 4 คือ กองทุนไม่ได้ชี้แจงรายละเอยีด
ในการชำระคืนเงินกู้ อันดับสุดท้าย คือ กองทุนมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมสูงขึ้น  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด คือ ราคาผลผลิต
ตกต่ำ รองลงมา คือ สภาพเศรษฐกิจไม่ดี อันดับ 3 คือ เกิดภัยธรรมชาติ อันดับ 4 คือ สินค้าอุปโภค บริโภคราคาสูงขึ้น อันดับ 5 คือ 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงข้ึน  อันดับ 6 คือ โรคระบาด และอันดับสุดท้าย คือ น้ำมันราคาแพงขึ้น  
 

ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

สมาชิก กทบ. พนักงาน ธ.ABC 
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ด้านบุคคลากร     
ควรเพิ่มจำนวนคณะกรรรมการที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 38 16.52 36 19.15 
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
ประนอมหนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

91 39.57 82 43.62 

ควรอธิบายวิธีการชำระคืนเงินกู้และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อสมาชิก 

101 43.91 70 37.23 

รวม 100.00 100.00 
ด้านกระบวนการให้บริการ     
ควรลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาประนอมหนี้ 33 12.13 43 22.51 
ควรมีการแจ้งยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทุกครั้ง 64 23.53 66 34.55 
ควรเพิ่มมาตรการในการประนอมหนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพใน
การชำระหนี้ของลูกค้า 

175 64.34 82 42.93 

รวม 100.00 100.00 
 
 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่สมาชิกต้องการมากที่สุด คือ  
1) ควรเพิ่มมาตรการในการประนอมหนี้ จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 64.34  2) ควรอธิบายวิธีการชำระคืนเงินกู้และรายละเอียด
ต่าง ๆ  จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.91 และ 3) ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
ประนอมหนี้ จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 39.57 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๖๖ 

 ในส่วนของข้อเสนอแนะจากพนักงานธนาคาร ABC คือ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีการประนอมหนี้  จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62  ควรเพิ่มมาตรการในการประนอมหนี้ จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.93  รองลงมา คือ ควรอธิบายวิธีการชำระคืนเงินกู้และรายละเอียดต่าง ๆ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.23  
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในด้านบุคลากรของกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 4 ข้อ ได้แก่ 1) จัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกองทนุ 
ในทุก ๆ ด้าน 2) บุคลากรต้องมีความรู้เรื่องการบัญชี 3) เลือกกรรมการ และพนักงาน ที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุน 4) 
ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนและตัวอย่างการจัดการหนี้ของกองทุนอื่นในระดับประเทศ ระดับชุมชน เพื่อเปรีย บเทียบกับ
กองทุนของตนเอง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในด้านการให้บริการ อีกจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) ติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง 2) 
ควรมีรายละเอียดนอกจากอธิบายแล้วต้องมีเป็นเอกสารให้สมาชิก 3) มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ทำได้จริง 4) มีพนักงาน ดูแล
และบริหารหนี้ ร่วมกับคณะกรรมการฯ 5) พัฒนาช่องทางรับชำระหนี้ให้สะดวก หลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยร่วมมือกับเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงิน เช่น การชำระ Online /การโอนเงินชำระหนี้ 
 จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอแนะจากท้ังสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และจากพนักงานธนาคาร ABC ต่างมีข้อเสนอแนะ
ที่สอดคล้องกัน ได้แก่  
 1. ควรเพิ่มมาตรการในการประนอมหนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้า  
 2. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการประนอมหนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  
 3. ควรอธิบายวิธีการชำระหนี้เงินกู้และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
 

 จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1  แสดงการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุน 
  หมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัด XYZ 
 

 การสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา   
 ทางเลือกที่ 1 อบรมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย การทำ
บันทึกรายรับรายจ่าย 
  ข้อดี สมาชิกสามารถเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเอง ส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การ
ลดต้นทุนการผลิต หรือการเพิ่มมูลค่าการผลิตของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถรู้ถึงศักยภาพทางการเงินของตนเองจากการทำบัญชี
ครัวเรือนอีกด้วย 
  ข้อเสีย ต้องใช้วิทยากรจำนวนมาก เนื่องจากมีหลายกิจกรรม และการที่สมาชิกไม่ได้ปลูกพืชชนิดเดียวกัน ทำให้สมาชิก
บางคนอาจไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา  อบรมสมาชิกร้อยละ 50 ที่มีหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้กับธนาคาร ABC จำนวน 1,018 คน คิด
เป็น 509 คน แบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละประมาณ 102 คน งบประมาณ 250,000 บาทโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 1) ช้ีแจงหลักการและเหตุผลแก่กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 2) คัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมและต้องการอบรม 
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 3) จัดอบรมสมาชิก ครั้งท่ี 1 หลักสูตร 2 วัน 
 4) จัดอบรมสมาชิก ครั้งท่ี 2 ติดตามประเมินผล หลักสูตร 1 วัน 
 ทางเลือกที่ 2 อบรมกรรมการให้มีความรู้ในการประนอมหนี้และวิเคราะห์การทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับ
พนักงาน ธนาคาร ABC  
  ข้อดี สามารถจัดงวดชำระให้เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคนได้ตามศักยภาพที่แท้จริง และสมาชิกสามารถส่งชำระหนี้ได้ 
ลดความกังวลในการหาเงินจำนวนมากมาส่งชำระในคราวเดียว 
  ข้อเสีย หากสมาชิกไม่มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน (มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้) ถึงแม้ว่าจะมีการประนอม
หนี้ จัดงวดชำระใหม่หรือทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ก็ไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ 
 ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา  อบรมกรรมการจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับธนาคาร 
ABC จำนวน 19 แห่ง แห่งละ 3 คน รวมเป็น 57 คน งบประมาณ 26,000 บาท โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
 1) ช้ีแจงหลักการและเหตุผลแก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 2) คัดเลือกกรรมการมีความพร้อม 
 3) จัดอบรมกรรมการ หลักสูตร 1 วัน 
 4) ธนาคาร ABC ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ประเมินศักยภาพสมาชิกและจัดทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
 ทางเลือกที่ 3 ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแปลงใหญ่ เช่น กลุ่มวิสาหกิจนาแปลงใหญ่  กลุ่มแปลง
ใหญ่อนุรักษ์ควายไทย หรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวโพดแปลงใหญ่ 
 การเกษตรแปลงใหญ่ คือ การที่เกษตรกรมารวมกลุ่มกันจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูก หรือจำนวนปศุสัตว์  
  ข้อดี สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกรวมกลุ่มกันในการทำการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มอำนาจ
ต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิต และอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต ทำให้เป็นการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต นอกจากน้ียังถือว่า
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อีกด้วย 
  ข้อเสีย มีความเป็นได้ยากเนื่องจาก ต้องใช้สมาชิกจำนวนมาก อีกทั้งต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง มีการรวบรวม
ข้อมูลการผลิต ความต้องการปัจจัยการผลิต ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างมาก  
 ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา  ศึกษาดูงาน จากสมาชิกร้อยละ 50 ที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับ ธนาคาร ABC จำนวน 
1,018 คน คิดเป็น 509 คน แบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละประมาณ 102 คน งบประมาณ 450,000 บาท โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
 1) ช้ีแจงหลักการและเหตุผลแก่กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 2) คัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมและต้องการศึกษาดูงาน 
 3) จัดศึกษาดูงานสมาชิก หลักสูตร 2 วัน 
 4) ร่วมจัดตั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
 5) ติดตามประเมินผล หลักสูตร 1 วัน 
 การประเมินทางเลือกในแต่ละแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหา 
 ทางเลือกที่ 1 นั้นต้องใช้เวลาหลายวัน อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสมาชิกจะได้ประโยชน์จากการ
อบรมอย่างแน่นอนสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต สามารถนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างง่ายดาย ถือว่าเป็นการลงทนุท่ี
คุ้มค่า 
 ทางเลือกที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเนื่องจากระยะเวลาดำเนินการไม่นาน แต่จะมีเพียงกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเท่านั้นท่ีจะแก้ไข้หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ได้ หากสมาชิกฯ มีรายได้ไม่เพียงพอ คุณภาพชีวิตไม่ดี ก็ไม่สามารถท่ีจะชำระหนี้ได้  
 ทางเลือกที่ 3 ต้องใช้เวลาหลายวัน อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก การรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่นั้นสมาชิก
ต้องมีความเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และใช้คนจำนวนมาก แต่ถ้าสมาชิกสามารถบริหารจัดการได้ก็จะ
ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล 
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 การกำหนดทางเลือกที่เสนอสำหรับแก้ไขปัญหา 
 

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนในแต่แนวทางเลือกในการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในพื้นที่
จังหวัด XYZ 

 

เกณฑ์ในการให้คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

ทางเลือกที่ 1  ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 
งบประมาณ  (5 คะแนน) 4 5 3 
ความเป็นไปได้  (10 คะแนน) 10 9 8 
ระยะเวลาที่ใช้  (5 คะแนน) 4 5 4 
ศักยภาพในการแก้ปัญหา  (10 คะแนน) 9 6 7 
ผลรวม (30 คะแนน) 27 25 22 

 
 จะเห็นได้ว่าทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใน 3 ทางเลือก แต่เนื่องจากทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 สามารถ
ดำเนินการไปพร้อมกันได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้หากต้องดำเนินการทั้ง  2 แนวทางเลือก ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการ
ร่วมกัน เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรรมการ สมาชิก รวมถึง ธนาคาร ABC ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
 การควบคุมและการประเมินผลของแนวทางเลือก  การควบคุมและการประเมินผลของแนวทางเลือกที ่ 1 และ 2 นั้น 
สามารถดำเนินการได้ โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การอบรมลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีตัวช้ีวัด คือ การที่สมาชิก
มีรายได้เพิ่มขึ้น 2) การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวชี้วัด คือ การที่สมาชิกมีรายได้ลดลง 3) การอบรมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ให้มี
ความรู้ในการประนอมหนี้และวิเคราะห์การทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับพนักงาน ธนาคาร ABC โดยตัวชี้วัด คือ การที่
กรรมการสามารถวิเคราะห์กระแสเงินสดของสมาชิกได้ และ 4) พนักงาน ธนาคาร ABC ร่วมกับกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกัน
วิเคราะห์การจัดทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตัวช้ีวัด คือ การที่หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง 
 
อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
จากการที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยด้านตัวผู้กู้ ได้แก่ รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น มีภาระหนี้สิน
มากกว่า 1 แห่ง จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) แนวคิดสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ที่เกิดขึ้นภายในสถาบันการเงินผู้ให้กู้ซึ่งสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้ และ
ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  
 จากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่มีหนี้ที ่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เกิดจาก ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม จากการที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ราคาผลผลิต
ตกต่ำ ปัจจยัด้านตัวผู้กู้ ได้แก่ รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้น มีภาระหนี้สินมากกว่า 1 แห่ง 
 ปัจจัยด้านผู้ให้กู้ที่เกิดจากกรรมการทุจริต ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลน้อยถึงปานกลาง แต่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งตรงกับการศึกษาของ สุพจน์ กันธวงษา. (2555) ที่ได้ศึกษานโยบายกองทุน
หมู่บ้านกับภาระหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้านร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความล้มเหลวในการบริหาร
จัดการจากการที่กรรมการทุจริต 
 ในการค้นคว้าวิจัยอิสระครั้งนี้พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอายุมาก
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งขัดแย้งกับ จากการศึกษา ของ ปัทมา คูทอง (2558). เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีระดับความสำคัญในการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จำนวนบุคคลที่อยู่ในความอุปการะ รายได้ต่อเดือนของลูกหนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ที่เหลือ รายจ่ายของลูกหนี้
ต่อเดือน พบว่า หากลูกหนี้มีอายุเพิ่มขึ้น 1 ปี จะทำให้โอกาสที่จะเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงร้อยละ 42.3  
 จากแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะที่ได้จากทั้งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และจากพนักงาน ธนาคาร ABC ต่างมี
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน ได้แก่ 1) ควรเพิ่มมาตรการในการประนอมหนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของลูกค้า 2). ควรจัดให้มี
การฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการประนอมหนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ 3) 
ควรอธิบายวิธีการชำระหนี้เงินกู้และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
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 ทางเลือกในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ คือ การอบรมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย การทำบันทึกรายรับรายจ่าย ควบคู่ไปกับการอบรมกรรมการให้มีความรู้ในการประนอมหนี้และวิเคราะห์การทำ
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับพนักงานธนาคาร ABC ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
กรรมการ สมาชิก รวมถึง ธนาคาร ABC ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ คือ ธนาคาร ABC และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเร่งให้ความรู้แก่กรรมการ และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านทั้งเรื่องการส่งเสริมอาชีพเพิ่มมูลค่าการผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อให้เกษตรกรกลับมาเป็นหน่วยการ
ผลิตที่เข้มแข็ง มีความรู้ในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพทางการเงินของตนเอง นอกจากนี้การดำเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จัดการหนี้ตามศักยภาพ ก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดความตึงเครียดและ
สามารถส่งชำระหนี้ให้เป็นปกติได้  
 สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไปนั้น เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และพื้นที่จังหวัด XYZ ก็
เหมาะสมแก่การทำนามากที่สุด การผลิตทางการเกษตรจึงไม่หลากหลาย ฉะนั้น แบบสอบถามควรมี การสอบถามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในเรื่องใดมากขึ้นอย่างไร  เช่น ความต้องการความรู้ในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต หรือการผลิตพืชทางเลือกอื่น ๆ เป็นต้น  
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แนวทางการแก้ไขปัญหายอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง 
กรณีศึกษา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) 

The Solution of Decreased savings in the public sector 
Case Study : Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives  

Government Complex (Building B) Branch 
 

บุญชิตา รอดเสวก1 
ประสิทธิ์ มะหะหมัด2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการลดลงของยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) และเสนอแนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาค
ประชาชน เนื่องจากยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีบัญชี 2562 (31 มีนาคม 2563) โดยใช้
เครื่องมือการตอบแบบสอบถามของผู้ที่มาใช้บริการจำนวน 250 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงาน 5 ท่าน เพื่อใช้
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์แผนผังก้างปลา 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้เงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง 
เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจซบเซา สถานการณ์ COVID-19 ทำให้รายได้ของลูกค้าลดลง อัตราการ
ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้ลูกค้าได้รับอัตราผลตอบแทนน้อยลง ส่วนการศึกษาปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อยอดเงินฝากออมทรัพย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลิตภัณฑ์ตามลำดับ นอกจากน้ีสาเหตุที่ทำให้ยอดเงินฝากลดลงยังเกี่ยวข้องกับการขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางแก้ไขโดยการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารมากยิ่งข้ึน   
 

คำสำคัญ:   ส่วนประสมทางการตลาด, เงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชน 
 

Abstract 
 The purpose of this study is to study the causes of decreased savings in the public sector Case study of 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Government Complex (Building B) Branch and suggest ways to 
increase the amount of savings in the public sector as savings in the public sector are decreasing rapidly from 
2019 fiscal year (31 March 2020). The research instrument is 250 questionnaires and in – depth interview with 5 
Executives and Employees. Data was analyzed by using Descriptive statistics searching for frequency, percentage, 
mean and standard deviation SWOT analysis and Fishbone Diagram were used to find the correlation between 
problems and causes. The causes of decreased savings in the public sector are economy factors and Coronavirus 
disease 2019. These two factors cause decreasing in customer’s revenues, policy rate and increasing 
unemployment rate. Therefore, the customer’s return rate is low as well. In case of Marketing mix factor, the 
findings indicated that sample group emphasized on peoples, procession, and products consecutively, including 
low return rate and lacking of continually publicize. The researcher then would like to suggest the method to 
solve these problems by publicizing our bank about products continuously as well as organizing marketing 
activities to promote banking products to the customers. 
 

Keywords:   Marketing Mix, Savings In The Public Sector 
 

  
1 นักศึกษาสาขาการเงิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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บทนำ  
 ในปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะถดถอย อันเนื่องมากจากเชื้อไวรัส COVID-19 และความไม่แน่นอนทางนโยบายเศรษฐกิจ
และการเมือง ทำให้ปัจจุบันลูกค้าภาคประชาชนออมเงินกันน้อยลง อันเนื่องมากจากผลกระทบทางเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมถึงกระแส
เทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ที่เข้ามามีบทบาทกับลูกค้าในปัจจุบัน  โดยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย ผ่านแอพพลิเคชั่น A-
Mobile ทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้สะดวก รวดเร็วและยังปลอดภัย  ซึ่งเงินฝากออมทรัพย์ถือเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของ
ธนาคาร เพราะ เป็นเงินฝากที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ ถ้าธนาคารไม่สามารถระดมเงินทุนจากเงินฝากออมทรัพย์ได้ ก็จะต้องไประดม
เงินทุนจากเงินฝากประเภทอื่นซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูง ก็อาจจะทำให้ธนาคารได้รับผลกระทบจากการที่ธนาคารมีส่วนต่างรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับกำไรสุทธิของธนาคารในที่สุด   
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาสาเหตุการลดลงของยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B)  เนื่องจากเป็นสาขาที่มีลูกค้าฐานเงิน
ฝากค่อนข้างสูง ทำให้สามารถระดมเงินฝากและเป็นแหล่งเงินทุนให้กับธนาคารได้ และนำสาเหตุของปัญหาที่ได้จากการศึกษามา
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนให้กับธนาคารได้ 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบปริมาณเงินฝากลดลง จากปีบัญชี 2562 
 

เดือน เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 
เงินฝากลดลง (%) 14.97 15.72 16.21 17.52 18.17 19.58 18.45 

 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุการลดลงของยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชน 
 2. เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชน 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล 
 ทฤษฎีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน 
 การลงทุน คือ การนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวมต่าง ๆ โดย
คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในอนาคต  
 ความเสี่ยงจากการลงทุน คือ การได้รับอัตราผลตอนแทนจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามอัตราผลตอบแทนท่ีได้คาดหวังไว้  
 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix 7P's)  
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะ
นำมาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
 2. ด้านราคา (Price)  
 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution)  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 5. ด้านบุคคล (People)  
 6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
 7. ด้านกระบวนการ (Process)  
 ทฤษฎี SWOT Analysis 
 SWOT Analysis หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 - จุดแข็ง (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรว่ามีจุดเด่นอะไร ที่ทำให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 
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 - จุดอ่อน (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรว่ามีจุดด้อยอะไร เพื่อท่ีองค์กรจะได้นำมาปรับปรุง ขจัด
จดุอ่อนให้หมดไป  
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
 - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่ส่งผลให้องค์กรได้ประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินกิจการขององค์กร 
 - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ที่ส่งผลให้องค์กรได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินกิจการขององค์กร 
 ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) 
 แผนผังก้างปลา เป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุทั้งหมดของปัญหา ที่มีลักษณะเหมือนก้างปลา 
โดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนหัว จะเป็นการระบุปัญหา และส่วนก้างปลา จะเป็นระบุสาเหตุทั้งหมดของปัญหา 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พัชราวดี ชมภูวิเศษ ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากต้นทุนต่ำ ของ ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด ผล
การศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทำให้เงินฝากต้นทุนต่ำลดลง ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านคู่แข่ง 3) ด้านพนักงาน 4) ด้านลูกค้า และ
กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาด้านลูกค้าหรือพฤติกรรมผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริม ให้
ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่าย รู้จักการออม เพื่อเพิ่มยอดเงินฝากต้นทุนต่ำของ ธ.ก.ส. สาขาร้อยเอ็ด ให้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 อำไพ กลิ่นมณฑา ได้ทำการค้นคว้าอิสระเรือ่ง แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ทวีโชค ที่มียอดคงเหลือในบัญชี
ต่ำกว่า 1,000 บาท สาขาด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า สาเหตุของการไม่ออมเงินกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เนื่องจาก
ลูกค้าจดจำแต่ข้อด้อยของผลิตภัณฑ์ที่มีดอกเบี้ยต่ำ แต่ลืมข้อเด่นคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเงินไม่มากก็สามารถออมได้และนอกจากได้รับ
ดอกเบี้ยแล้วยังมีสิทธ์ิลุ้นรางวัลทุก 6 เดือน อีกสาเหตุหนึ่งคือลูกค้ามีรายไดไ้มม่าก การออมเงินต้องออมในปริมาณน้อย ๆ ซึ่งลูกค้าไม่
สะดวก จึงตัดสินใจไม่ออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 
 พุทธิกาญจน์ ลุวิชาเวช ได้ทำการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาล 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัญหาสำคัญคือ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถทราบได้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมช่ัน
ใหม่ ๆ ด้านเงินฝากของธนาคาร ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางแก้ไข ด้วยการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาการให้บริการให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น  
 ปวีณา พันธ์น้อย  ได้ทำการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ไม่ใช้สมุด (A-Savings) 
กรณีศึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษา พบว่าสาเหตุที่ทำให้มี
ผู้สนใจสมัครใช้บริการน้อย คือ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ จึงได้นำมาวางแผนกำหนดแนวทางการเพิ่มยอด
ผลิตภัณฑ์  
 อโนมาส ประสานศักดิ์ ได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยจ่ายเงินรับฝาก ธ.
ก.ส. สาขาจอหอ ผลการศึกษาพบว่า 1) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ฝากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อใช้ในการรับโอนเงินกู้ 2) 
การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 3) ลูกค้านิยมเงินฝากประเภทสลากซึ่งมีต้นทุนเงินสูง 4) เงินฝากต้นทุนต่ำที่นิยม
ฝากส่วนใหญ่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค แต่ยังมีสัดส่วนท่ีน้อย 5) คู่แข่งในพื้นที่มีมากและเทคโนโลยีที่ดีกว่า  
 ชนิตสิรี อินทรเสน ได้ทำการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากต้นทุนต่ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาเซกา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ มาก และผลจาก
ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าลูกค้าต้องการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และเพิ่มจุดบริการนอกสถานที่หรือจุดบริการ
อิเล็กทรอนิกส์  
 วริษา ประดับชัยมงคล ได้ทำการค้นคว้าอิสระเรื ่องปัจจัยที่มีผลต่ อการเลือกใช้บริการเงินฝากผ่านธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากผ่านธนาคาร ได้แก่ ปัจจัยด้านพนักงาน
และกระบวนการให้บริการ และปัจจัยด้านการอำนวยความสะดวกและการส่งเสริมการตลาด   
 สุทธาทิพย์ แทนวิสุทธิ์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการศึกษา พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ในส่วนธนาคารยังมีการส่งเสริมการตลาดที่ยังไม่เพียงพอ และแนวทางการ
เพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ได้แก่ 1) โครงการสะสมแต้มกับทวีโชค 2) โครงการดีดีมีรางวัล 3) ทวีโชคบอกต่อ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) คือ กลุ่มลูกค้า ธ.
ก.ส. สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) และสาขาย่อยในสังกัด โดยเลือกสุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 250 คน และ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงาน 5 ราย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงาน และการทำแบบสอบถามของลูกค้าที่ใช้บริการ 
ซึ่งรายละเอียดในแบบสอบถามจะ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที ่ 1 และ ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านพฤติกรรมผู ้บริโภค โดย
แบบสอบถามจะเป็นลักษณะให้เลือกหลายคำตอบ (Multiple Choices)  
 ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติและด้านอัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงจากการลงทุนและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) โดยแบบสอบถามจะเป็นลักษณะการประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 (1) ข้อมูลเชิงปริมาณ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
วิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติและด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนและ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
 (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี SWOT Analysis และแผนผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุของปัญหา 
 
ผลการศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 และเพศชาย จำนวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.2 อายุ 31-40 ปี จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 สถานภาพโสด จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จำนวน107 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่ที่ 1-3 ปี 
และ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 วัตถุประสงค์ในการฝากเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อการออมเงิน จำนวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 จำนวนเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนมีจำนวนเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน 1,001 – 3,000 บาท จำนวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.2 ความถี่ในการฝากเงินต่อเดือนมีความถี่ในการฝากเงินต่อเดือน 1 – 5 ครั้ง จำนวน 172 คิดเป็นร้อยละ 68.8 ผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจฝากเงินกับ ธ.ก.ส. คือ ตัวเอง จำนวน153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2  
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติและด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 
 

ตารางที่ 2  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติและด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคะแนน 
ด้านเศรษฐกิจ 4.06 0.925 มาก 
ด้านทัศนคต ิ 4.05 0.935 มาก 
ด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 3.97 0.740 มาก 

 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสนใจมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.925 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านทัศนคติ  โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.935 และปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน โดยมีระดับ
คะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.740 โดยรายละเอียดการศึกษาแต่ละปัจจัย มีดังนี ้
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ COVID-19 ทำให้รายได้ลดลง โดยมีระดับคะแนน
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.942 
 ปัจจัยด้านทัศนคติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการได้รับการคุ้มครองยอดเงินฝากเต็มจำนวน โดยมี
ระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.901  
 ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยใน
ยอดเงินฝากไม่ลดลง โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.699  
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

ตารางที่ 3  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคะแนน 
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.95 1.025 มาก 
ด้านราคา 3.72 0.925 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 3.85 0.889 มาก 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3.73 0.917 มาก 
ด้านบุคคล 4.08 0.737 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.86 0.773 มาก 
ด้านกระบวนการ 3.98 0.809 มาก 

 
 จากผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสนใจมากที่สุด โดยมี
ระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.737 รองลงมาเป็นด้านกระบวนการ โดยมีระดับ
คะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.809 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.025  โดยรายละเอียดการศึกษาแต่ละปัจจัย มีดังน้ี 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับดอกเบี้ยเงินฝากได้รับการยกเว้นภาษี โดยมีระ ดับ
คะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.950 
 ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) สูง (ออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 
0.25% และออมทรัพย์ทวีโชค ดอกเบี้ย 0.15% ดอกเบี้ยอีก 0.30% นำไปจับรางวัล) โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.925 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคญักับการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน Mobile 
Banking การให้บริการตู้ ATM ตู้ปรับสมุดและตู้ CDM โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.895 
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 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ให้ความสำคัญกับโปรโมช่ันสง่เสรมิการขายเพิ่มเติม เช่น เพิ่ม
สิทธ์ิในการลุ้นรางวัลทวีโชค แจกกระปุกออมสิน ฯ โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.919  
 ปัจจัยด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพนักงานมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญใน
ผลิตภัณฑ์ โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.724  
 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับธนาคารมีการจัดตกแต่งสาขาให้มีความ
สวยงาม มีสิ่งอำนาจความสะดวกและน่าใช้บริการ โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.73 
 ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคมีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เนื่องจากพนักงานธนาคารไม่สามารถเปิดบัญชีได้ โดยมีระดับคะแนนมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.786  
 ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) เกี่ยวกับปัญหา
ยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง  
 1. ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ มีความน่าสนใจน้อย เนื่องจากทุก ๆ ธนาคารจะมีเงินฝากออมทรัพย์ใน
ลักษณะเดียวกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มจีุดเดน่กว่าธนาคารอื่น ส่วนเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะลูกค้าท่ี
ช่ืนชอบความเสี่ยงโชค เนื่องจาก มีการลุ้นรางวัลระดับจังหวัดปลีะ 2 ครั้ง ระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง ซึ่งรางวัลที่ลูกค้าได้รับจะมมีลูคา่
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ลูกค้าจะได้รับ  
 2. ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากค่อนข้างน้อย ไม่น่าสนใจ ส่วนการลุ้นรางวัลจากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมี
ความน่าสนใจมาก เนื่องจาก การได้ลุ้นรางวัลเป็นสิ่งจูงใจให้ลูกค้าอยากออมเงินมากขึ้น สามารถเป็นตัวช่วยในการเพิ่มยอดเงินฝาก
ต้นทุนตำ่ของธนาคารได้ 
 3. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง เนื ่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบัน 
ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดจากโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้
ไม่มีเงินสำหรับการเก็บออม หรืออาจจะต้องนำเงินเก็บออกมาเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน  
 4. จุดแข็งของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค คือ ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก และเงินฝากออมทรัพย์ทวี
โชคเพียงแค่มีเงิน 2,000 บาท ก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัล ซึ่งของรางวัลมีมูลค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับ ส่วนจุดอ่อน คือ การ
ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยเกินไปและไม่ทั่วถึง บางทีลูกค้ายังไม่ทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ทวีโชค รวมถึงการประกาศรายช่ือผู้
ที่ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบได้ยาก 
 5. ธนาคารฯควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั ้งการออกบูทตามสถานที ่ราชการ รวมถึง  
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line BAAC Family, Facebook, Youtube เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าเป็นกลุ่มคน 
รุ่นใหม่ ๆ ให้รู้จักธนาคารและผลิตภัณฑ์ของธนาคารมากยิ่งขึ้น 
 ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
 จุดแข็ง (Strength) 
 - เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมีสิทธ์ิได้ลุ้นรางวัล  ซึ่งของรางวัลมีมูลค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับ 
 - เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์ทวีโชค สามารถนำมาเป็นหลักประกันในการค้ำประกันเงินกู้ 
 - ทำเลที่ตั้งของสาขา มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีหน่วยงานราชการจำนวนมาก 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 - อัตราผลตอบแทนต่ำ (ดอกเบี้ยต่ำ) ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 - การจับรางวัลและการประกาศรายช่ือผู้โชคดีตรวจสอบได้ยาก 
 - การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของสาขา มีงบประมาณจำกัด 
 โอกาส (Opportunity) 
 - การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จากการตอบรับวัคซีน COVID-19 
 - การที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น 
 - การได้รับการคุ้มครองยอดเงินฝากเต็มจำนวน 
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 อุปสรรค (Threat) 
 - ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา 
 - สถานการณ์ COVID-19 ทำให้รายได้ลดลง อัตราการว่างเงินเพิ่มสูงขึ้น 
 - การแข่งขันของสาขาค่อนข้างสูง เนื่องจากมีธนาคารคู่แข่งขันจำนวนมาก 
 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา   
 แผนผังก้างปลาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมด ที่ทำให้ยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง 
โดยนำผลจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและพนักงานมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แผนผังก้างปลา 
 
สรุปผลการศึกษา  
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และระยะเวลาในการเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่ที่ 1-
3 ปี และ 5 ปีขึ้นไป  
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า  วัตถุประสงค์ในการฝากเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อการออมเงิน จำนวนเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีจำนวนเงินฝากเฉลี่ยต่อ
เดือน 1,001 – 3,000 บาท ความถี่ในการฝากเงินต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความถี่ในการฝากเงินต่อเดือน 1 – 5 
ครั้ง และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คือตัวเอง        
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติและด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน พบว่า ปัจจัยด้ าน
เศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสนใจมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ให้ผลการศึกษาไม่แตกต่าง
กันมากนัก ที่ระดับคะแนนมากในทุก ๆ ด้าน โดยด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสนใจมากที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
กระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชน
ลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาในปัจจุบัน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง ในขณะที่
รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ไม่มีเงินสำหรับการเก็บออม หรืออาจจะต้องนำเงินเก็บออกมาเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่าย
ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงอัตราผลตอบแทนต่ำ (ดอกเบี้ยต่ำ)  ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการออมเงิน นอกจากนี้ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์ทวีโชคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ทำ
ให้ผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักเพียงพอและไม่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการฝากเงินสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 1. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาในปัจจุบัน ประกอบ
กับสถานการณ์โรคระบาดจากโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ไม่มีเงิน
สำหรับการเก็บออม หรืออาจจะต้องนำเงินเก็บออกมาเพื่อนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงอัตรา
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ผลตอบแทนต่ำ (ดอกเบี้ยต่ำ) ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการออมเงิน นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์โครงการออมทรัพย์ ทวีโชค
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ทำให้ผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่เป็นที่รู ้จัก
เพียงพอและไม่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการฝากเงินสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
 2. แนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชน นำส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลด้านกระบวนการและ
ด้านผลิตภัณฑ์มากำหนดกลยุทธ์ โดยเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า เน้นพัฒนากระบวนการ
การทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเน้นสร้างการรับรู้และการเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารให้
ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางการตลาด นอกจากจะทำให้ยอดเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ ๆ ให้กับธนาคาร  
ได้อีกด้วย 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านบุคคล ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดับความสนใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพุทธิกาญจน์ ลุวิชาเวช (2563) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง ให้ความสำคัญในด้านพนักงานผู้ให้บริการมากที่สุด  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธาทิพย์ แทนวิสุทธิ์ ได้
ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ แนวทางการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
วังสะพุง จ.เลย ได้ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ให้ความสำคัญในด้าน
ลักษณะทางกายภาพมากที่สุด  ผลจากการศึกษาค้นคว้าอิสระมีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจาก
อาจจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมือนกันทำให้ลูกค้าให้ความสำคัญในแต่ละด้านไม่เท่ากัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาในครั้งนี้อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท  ดังนั้น ธนาคารควรให้ความสำคัญกับการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้า อายุประมาณ 31-40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการลดลง
ของยอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชน โดยเน้นการให้บริการ และจูงใจให้ลูกค้าอยากฝากเงินกับธนาคาร โดยนำปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้านผลิตภัณฑ์ มากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาในครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายอดเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนลดลง ควรเก็บ
ตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะเก็บกลุ่มตัวอย่างจากสาขาที่มีปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนจำนวนมาก 
หรือจังหวัดที่มีจำนวนเงินฝากออมทรัพย์ภาคประชาชนจำนวนมาก เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และก่อให้เกิดประโยชน์กับธนาคารมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ีการศึกษาวิจัยครั้งหน้า อาจจะมีการกำหนดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา
เพิ่มมากข้ึน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาคุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที ่ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของระบบ ได้แก่ 
ความสะดวก ความรวดเร็ว และความปลอดภัย ที่ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 392 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของระบบ ได้แก่ ความรวดเร็ว และความปลอดภัย ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียังพบว่า คุณภาพด้านความสะดวก ไม่ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 คุณภาพของระบบ ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับคุณภาพของระบบ
ด้านความรวดเร็ว และด้านความปลอดภัย จะเห็นได้ว่า คุณภาพของกระบวนการทำงานของระบบ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย เหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูล 
 

คำสำคัญ:  คุณภาพของระบบ ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

Abstract 
 Study the quality of electronic tax systems affecting the use of electronic tax system services of 
accountants in small and medium businesses. in Bangkok which consists of System quality is convenience, speed, 
and safety. affecting the use of electronic tax system services of accountants in small and medium businesses in 
Bangkok The sample group used in the study was accountants in small and medium businesses. In the Bangkok 
area, a total of 392 people were used. The research instrument was a questionnaire and statistical analysis of 
multiple regression. to test the hypothesis The statistical significance was set at the .05 level. 
 The results showed that The quality of the system is its speed and security. Affecting the use of electronic 
tax system services It was also found that convenience quality Does not affect the use of electronic tax system 
services of accountants in small and medium businesses in Bangkok. 
 system quality affecting the use of electronic tax system services of small and medium businesses in 
Bangkok found that accountants of small and medium businesses In Bangkok, the quality of the system is fast. 
And safety, it can be seen that the quality of the work process of the system The service users can access the 
information system efficiently, easy to use, suitable for presenting the information. 
 

Keyword:   System Quality, Electronic Tax System, SMEs 
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บทนำ 
 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่การเช่ือมโยงข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความเร็วสูง จึงก่อให้เกิดแนวคิด
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการยื่นภาษีในรูปแบบใหม่และในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กรมสรรพากรก็ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญและประโยชน์ที ่จะได้รับในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา เพื ่อใช้ในการปรับปรุงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานภายในองค์กร จึงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรมสรรพากรได้ก้าวเข้าสู่การเป็นกรมสรรพากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Revenue) 
โดยได้ใช้ e-Revenue ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่การเชื่อมโยงการบริการข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายและแนว
ทางการบริหารประเทศของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานของภาครัฐได้มีการปฏิรูปและก้าวเข้าสู่ e-Government (พนิดา สุภาพ
อาภรณ์, 2561) กรมสรรพากรจึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป ด้วยบริการข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางเว็บไซต์ www.rd.go.th การใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ผู้เสียภาษีจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
รวมถึงข้อมูลมีความปลอดภัย เนื่องจากผู้เสียภาษีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับกรมสรรพากร 
(กรมสรรพากร, 2563) ระบบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Revenue) เริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2544 เป็นรูปแบบ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบแรกที่ออกมาให้บริการ คือ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอินเทอร์เน็ต โดย
เป็นการบริการด้านออนไลน์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การยื่นแบบแสดงรายการต่อกรมสรรพากรจนถึงการโอนเงิน ผ่านทางธนาคารเพื่อ
ชำระภาษีได้ในคราวเดียวกัน ต่อมากรมสรรพากรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์อยางต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกประเภทภาษี ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการที่สามารถจะเลือกยื่นแบบภาษีนอกเหนือจากการยื่นแบบภาษีด้วย
กระดาษที่ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยตรง (สำนักงานสรรพากรอำเภอ) และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ยังเป็นนโยบายหนึ่งของกรมสรรพากรที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (ปทิตตา หวายสันเทียะ, 2560) 
 ปัจจุบันการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีคุณภาพของระบบที่ดีมากมายหลาย
ประการ เช่น ด้านความสะดวก ด้านความรวดเร็ว และด้านความปลอดภัย ท่ีจะช่วยลดข้อผดิพลาดในการคำนวณภาษี ประหยัดเวลา 
ช่วยประหยัดทรัพยากรซึ่งจะเป็นผลทำให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย (ภานุพงศ์ ลือฤทธิ์ , 2560) และยังพบอีกว่าหากระบบมี
คุณภาพดีดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะส่งผลให้เกิดการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส ์จึงเป็นเหตุให้องค์กรหันมาใช้บริการระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตทุกเดือนภาษี แทนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยกระดาษผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขามากขึ้น  
 จึงเป็นเหตุผลสำคัญที ่ควรจะศึกษาถึ งคุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที ่ส ่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชี เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพการของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีความรวดเร็ ว ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ความคุ้มค่าให้กรมสรรพากรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงคุณภาพของระบบด้านความสะดวกท่ีส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาถึงคุณภาพของระบบด้านความรวดเร็วท่ีส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาถึงคุณภาพของระบบด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยของคุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการ 
  ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจผู้ให้บริการ 
คุณภาพของบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรง
กับความคาดหวังของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่ต้องทำ และผู้ใช้บริการจะถูกใจหากได้รับสิ่งท่ีต้องการ (อัครเดช ปิ่นสุข, 2558) 
 คุณภาพระบบเป็นตัวแปรที่สำคัญในการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งจากโมเดลความสำเร็จของระบบ
สารสนเทศจะเห็นได้ว่าคุณภาพของระบบเป็นตัววัดประสิทธิภาพของระบบที่แท้จริง คุณภาพของระบบในส ภาพแวดล้อมทาง
อินเทอร์เน็ตจะเป็นตัววัดลักษณะที่ต้องการของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DeLone & McLean,2003) คุณภาพระบบที่ดีนั้นจะต้องมี
คุณลักษณะในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร ์ดังต่อไปนี้ มีความง่ายและความปลอดภัยในการใช้งาน มีเสถียรภาพในการประมวลผล มี
การตอบสนองที่รวดเร็ว และมีความง่ายในการเข้าถึง กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย กิจกรรมในการนำ
ข้อมูลเข้าสู ่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และการนำเสนอผลลัพธ์ (Output) ดังนั ้นคุณภาพของระบบสามารถ
พิจารณาได้จากความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน ความมีเสถียรภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนอง และความง่าย
ในการเข้าถึงของระบบสารสนเทศ (Systems Quality) 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างกว้างขวางในทุกธุรกิจ เป็นผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลายป็นเครื ่องมือสำคัญของการปฏิบัติงานทุกสายอาชีพ นับตั้งแต่ด้านการศึกษา การพาณิชย์ของธุรกิจ การเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านสารธารณสุข ด้านการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารบ้านเมืองและระบบงานของหน่วยงานราชการ 
ซึ่งเทคโนโลยีเข้าไปช่วยให้การทำงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552) 
 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ 5 ส่วนคือ 
  1.1 อุปกรณ์รับข้อมูล  
  1.2 อุปกรณ์ส่งข้อมูล   
  1.3 หน่วยประมวลผลกลาง  
  1.4 หน่วยความจำหลัก  
  1.5  หน่วยความจำสำรอง 
 2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 
 ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM) 
 แบบจำลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) ถือได้ว่าเป็นแบบจำลอง
ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและถือเป็นแบบจำลองที่มีการยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น โดยในการใช้เทคโนโลยีนั้นจะต้องมาจากความ
ตั้งใจที่จะใช้ระบบสารสนเทศนั้น (ปฐวีโรจน์ แจ่มแจ้ง, 2556) 
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ภาพที่ 2  รูปแบบจำลองการยอมรับการใช้เทคโนโลยี TAM (ที่มา: Davis 1989.) 
 
 ทฤษฎีความสำเร็จของระบบสารสนเทศ (IS success model) 
 ความสำเร็จของระบบสารสนเทศต้องใช้ตัววัดใน 6 องค์ประกอบที่มีความสำคัญและเป็นเครื่องประเมินความสำเร็จของ
ระบบ ได้แก่  (DeLone & McLean, 2004) 
 1. คุณภาพของสารสนเทศ  
 2. คุณภาพของระบบสารสนเทศ  
 3. คุณภาพของการบริการ  
 4. คุณลักษณะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 5. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และ  
 6. คุณประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาคือ นักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20,125 คน จากการ
คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้จำนวน 392 คน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของนักบัญชีในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษี
เงินได้นิติบุคคล และระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกคำตอบเดียว ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบ
เลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็น
แบบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นเป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็น 
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) 
โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเชิงพรรณนา (Description Statistics) 
 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
 

ด้านเพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 141 36.00 
หญิง 251 64.00 
รวม 392 100.00 
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ตารางที่ 2  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
 

ด้านอาย ุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 25 ปี 92 23.47 
25 - 35 ปี 248 63.27 
36 - 45 ปี 39 9.95 
มากกว่า 45 ปี 13 3.32 
รวม 392 100.00 

 
ตารางที่ 3  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 
 

ด้านระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 53 13.52 
ปริญญาตร ี 209 53.32 
ปริญญาโท 117 29.85 
ปริญญาเอก 13 3.32 
รวม 392 100.00 

 
ตารางที่ 4  แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามด้านด้านรายได้ 
 

ด้านรายได้ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 15,000 บาท 53 13.52 
15,000 - 20,000 บาท 132 33.67 
20,001 - 25,000 บาท 102 26.02 
25,001 - 30,000 บาท 53 13.52 
มากกว่า 30,000 บาท 52 13.27 
รวม 392 100.00 

 
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณคุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที ่ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษี

อิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
B             Std. Error 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

คุณภาพของระบบ 
ด้านความสะดวก 

0.064 0.041 0.072 1.542 0.124 

คุณภาพของระบบ 
ด้านความรวดเร็ว 

-0.252 0.038 -0.345 -6.580 0.000 

คุณภาพของระบบ 
ด้านความปลอดภยั 

0.256 0.039 0.307 6.632 0.000 

ทัศนคติของผู้ใช้ 0.165 0.044 0.196 3.775 0.000 
หมายเหตุ  ค่าคงที่ = 3.80, S.E. = 0.09 
                    n = 392, R2 = 0.18, F = 21.58, Sig = .00 
                    มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และ เพศชาย จำนวน 141 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.00  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีอายุ 25 – 35 ปี จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 63.27 รองลงมามีอายุ น้อยกว่า 25 ปี 
จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.47 มีอายุ 36 - 45 ปี จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.95 และน้อยสุดอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป 
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 53.32 รองลงมามีการศึกษา
ระดับปริญญาโท จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85 มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.52 
และน้อยสุดมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ 15,000 - 20,000 บาท จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.67 รองลงมามีรายได้ 
20,001 - 25,000 บาท จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02 มีรายได้ ต่ำกว่า 15,000 บาท และ 25,001 - 30,000 บาท เท่ากัน 
จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.52 และน้อยสุดมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบด้านความสะดวก ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า คุณภาพ
ของระบบด้านความสะดวก ไม่ส่งผลต่อ การใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบด้านความรวดเร็ว ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า คุณภาพ
ของระบบด้านความรวดเร็ว ส่งผลต่อ การใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า คุณภาพ
ของระบบด้านความปลอดภัย ส่งผลต่อ การใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสข์องนักบัญชี
ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 คุณภาพของระบบ ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่านักบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับคุณภาพของระบบ
ด้านความรวดเร็ว และด้านความปลอดภัย จะเห็นได้ว่า คุณภาพของกระบวนการทำงานของระบบ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย เหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูล คุณภาพของระบบที่ดีนั้นจะต้องมีคุณลกัษณะ 
ดังต่อไปนี้ มีความง่ายและความปลอดภัยในการใช้งาน มีความเสถียรภาพในการประมวลผล มีเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็ว และมี
ความง่ายในการเข้าถึง มีระบบโครงสร้างการใช้งานที่ดี และเป็นตัวช่วยในการหาข้อมูลที่ง่ายขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดการ
ยอมรับการใช้ระบบ ซึ่งปทิตตา หวายสันเทียะ (2560) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีศึกษา : หน่วยงานส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก 
ณ ท่ีจ่าย ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านการ
บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ส่วนด้านประสิทธิภาพการใช้งาน และด้านความพร้อมของระบบมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบมีระดับความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านประสิทธิภาพการใช้
งาน และด้านความพร้อมของระบบส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยที่ด้านการบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และด้าน
ความเป็นส่วนตัว ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภานุพงศ์ ลือฤทธิ์ 
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(2560) ได้ทำการศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้งาน : กรณีตัวอย่างของแอปพลิเคชัน
กระเป๋าเงินบนโทรศัพท์มือถือ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อถือความ
ไว้วางใจ การตอบสนอง ความพร้อมของระบบ ความมั่นคงปลอดภัย ความเกี่ยวข้อง ความเข้าใจได้ และความเพียงพอ ล้วนแต่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ซึ่งการรับรู้คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กันกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน รวมถึงอธิปัตย์ จันทร์เกษ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพของการให้บริการด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน เพื่อศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน บน
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ โดยเป็นการศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงของคุณภาพการบริการ รวมถึงความแตกต่าง
ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงของคุณภาพการบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ใน
การใช้บริการด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ยังอยูในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยต่างประเทศ วัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้
บริการคือการสืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งหรือเบอร์โทรศัพท์ เรียงตามลำดับ โดย
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวัง ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านประสิทธิภาพ ซึ่งเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ นั้นส่งผลต่อระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงของคุณภาพการบริการ ในส่วนคุณภาพการให้บริการนั้นผู้ใช้บริการมีความ
คาดหวังสูงกว่าบริการที่ได้รับจริงในการประเมินทุกด้าน ซึ่งหมายความว่าการให้บริการด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ในปัจจุบันนั้นยังไม่
เพียงพอกับความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยเฉพาะมิติด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) ด้านความเป็นส่วนตัว 
(Privacy) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) เรียงตามลำดับ 
 การยอมรับการใช้ระบบ ระบบ TAM ซึ่งได้ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของ (The Theory of Reasoned Action: TRA) โดย
ระบบ TAM จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับ หรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ซึ่ง
ปัจจัยหลักท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ (Perceived 
Usefulness) และความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยี (Behavioral Intention) มีด้วยกันทั้งสิ ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติ (Attitude) การรับรู ้ประโยชน์ที ่เกิดจากการใช้ 
(Perceived Usefulness) และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ซึ่งในท่ีสุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อการใช้งานจริง และการตั้งใจใช้ของเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ อัครเดช ปิ่นสุข (2557) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสำคัญ ได้แก่ 1. การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์ 2. คุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็นส่วนตัว และ 3. ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้าน
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า และ ด้านความสะดวกในการใช้งาน อย่างไรก็ตามการนำทฤษฎีการยอมรับระบบมาประยุกต์ใช้จะทำ
ให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการยอมรับระบบมากยิ่งขึ้น รวมถึง George (2007) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี ในการ
ประเมินการรับรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับผู้ใช้บริการชำระเงินออนไลน์ (A TAM Framework to Evaluate User Perception towards 
Online Electronic Payment) โดยแบบจำลองนี้สามารถอธิบายไว้ได้ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกันกับ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้ใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต ทฤษฎี TAM ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และใช้เป็นเครื่องมือใน
การวัดระดับทางด้านทัศนคติที่มีต่อการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยผู้วิจัยได้นำเสนอเอาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีนี้มา
ประยุกต์ให้เข้ากับงานวิจัยเพื่อที่จะศึกษาถึงทัศนคติ การยอมรับปัจจัยพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี และนำแบบจำลองนี้
มาพัฒนาเพื่อวัดทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับรูปแบบการชำระเงินแบบออนไลน์ หรือ  e-payment โดยได้สำรวจกับกลุ่มประชากร
จากพนักงานธนาคารในกรีก โดยการสำรวจทางออนไลน์ อีเมล์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การการรับรู้ ด้านการรับรู้ประโยชนม์ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมความตั้งใจ การรับรู้ด้านความสะดวกสบาย มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับพฤติกรรมความตั้งใจ สรุป
แล้วทั้งทางด้านการรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้ด้านความสะดวกสบาย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างยิ่งกับพฤติกรรมความตั้งใจ
ยอมรับในการใช้ e-payment และภานุกร เตชะชุณหกิจ (2562) ได้ทำการศึกษาเรื่องอิทธิพลการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีผ่านคุณภาพในการ
ให้บริการมีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อความพึงพอใจในการใช้งาน และส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดซื้อที่
ดำเนินการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับการยอมรับเทคโนโลยีของระบบจัดซื้อบนอินเตอร์เน็ต ผ่านคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
มีตัวแปรที่ส่งผลประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านความมีประสิทธิภาพและด้านความสามารถของระบบท่ีส่งผลตอ่ความตั้งใจในการ
ใช้งาน 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๘๖ 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาเรื่องคุณภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนักบัญชีใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช้ ดังนี้ 
 1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ อัตราค่าธรรมเนียม ความปลอดภัยของระบบ และข้อควรระวังของประชาชนในการใช้บริการระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มากข้ึน ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างกระบวนการทำงานของระบบ
สารสนเทศโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขึ้นตอนการใช้งานที่ง่าย และมีความเสถียรในการใช้งานจะทำให้
ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 
 2. จากผลการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริการระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถสรุปและนำผลการวิจัยไปปรับใช้และพัฒนาคุณภาพของระบบได้ 
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แนวทางการเพิ่มเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรี 
Guidelines for increasing the Thaweechok savings deposits Bank for Agriculture  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการฝากเงิน และศึกษาแนวทางในการเพิ่มเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนผังก้างปลา ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มีผู้เข้าร่วมสนทนาจำนวน 7 คนและเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 203 คน จากการศึกษาพบว่ามีปัจจัยจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทำงาน ด้าน
ลูกค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านคู่แข่ง และด้านเศรษฐกิจ และจากการศึกษาแรงจูงใจในการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคทางด้าน
ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ แรงจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจด้านอัตราดอกเบี้ย แรงจูงใจด้านช่องทางการให้บริการ แรงจูงใจด้าน
การส่งเสริมการตลาด แรงจูงใจด้านบุคลากรและการบริการ แรงจูงใจด้านกระบวนการบริการ และแรงจูงใจทางด้านลักษณะทาง
กายภาพ พบว่าปัจจัยทั้งหมดมีผลต่อแรงจูงใจในการฝากเงิน นำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโช ค ได้ดังนี้  
การเพิ่มจำนวนของรางวัล การจัดโปรโมช่ัน การทำ Product Package การเดินตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมพนักงาน 
 

คำสำคัญ:  เงินฝากต้นทุนต่ำ, ออมทรัพย์ทวีโชค, แรงจูงใจ 
 

Abstract 
 This study aimed to study incentives for Thaweechok savings deposits, and to study the guidelines to 
increase Thaweechok savings. Data analyzing using a fishbone diagram, Data collection from group discussions. 
There were 7 participants in the conversation and collecting data from a sample of 203 people. The study found 
that there were 6 factors: personnel, work processes, customers, marketing promotion, competitors, and 
economics. The study of the incentives for deposits of Taweechok savings deposits in the marketing mix comprise 
of product incentives, interest rate incentives, service channel incentives, marketing promotion incentives, 
personnel and service incentives, service process incentives and physical motivation. The study found that all 
factors influencing deposit incentive. Guidelines for increasing the Thaweechok savings deposit: Increasing the 
number of awards, Promotion, Product Package, Marketing for public relations, and staff training. 
 

Keywords:  Low-Cost Deposit, Taweechok Savings, Incentive 
 
บทนำ  
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทธนาคารเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามีนบุรี ให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดูแลด้านเงิน
ฝากและสินเชื่อในเขตพื้นที่มีนบุรี แสนแสบ บึงกุ่ม บางกะปิ คันนายาว บางชัน และคลองสามวาตะวันตก ปีบัญชีในการดำเนินงาน
จะนับจากเดือน เมษายน ถึงเดือนมีนาคม ปีถัดไป  จากรายงานต้นทุนเงินฝากถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 31 มีนาคม ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าเงิน
ฝากต้นทุนต่ำมีสัดส่วนท่ีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากต้นทุนสูง โดยยอดต้นทุนเงินฝากถัวเฉลี่ย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ  
 

  
1 สาขาการเงิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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1.62 % โดยมีเงินฝากต้นทุนต่ำ 25.32 % และเงินฝากต้นทุนสูง 74.68 % เงินฝากต้นทุนต่ำมีหลายประเภท  ได้แก่ ออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ทวีโชค ออมทรัพย์พิเศษ กระแสรายวัน และรักษาทรัพย์ ซึ่งแต่ละประเภทมีจุดเด่นท่ีไม่เหมือนกัน การจะเพิ่มยอดเงินฝาก
ในแต่ละประเภท จะมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงินฝากเผื่อเรียกที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เงินฝาก
ออมทรัพย์ทวีโชค เป็นเงินฝากที่มีการลุ้นรางวัล ออมทรัพย์พิเศษได้รับดอกเบี้ยสูงแต่มีเงื่อนไข คือ ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง เงินฝาก
รักษาทรัพย์ เป็นเงินฝากตามหลักศาสนาอิสลาม และเงินฝากกระแสรายวัน เป็นเงินฝากที่ใช้เช็คสั่งจ่ายแทนเงินสด  
จากรายงานการเปิดบัญชีสาขามีนบุร ีในปีบัญชี 2563 (1 เม.ย.62-31 มี.ค.63) พบว่าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมีจำนวนเปิดบัญชีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.5 แสดงให้เห็นว่าลูกค้าให้ความสนใจในเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมากที่สุด ดังนั้นการเพิ่มยอดเงินฝากออม
ทรัพย์ทวีโชคจะช่วยให้เงินฝากต้นทุนต่ำมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากออมทรัพย์ทวีโชคได้รับความสนใจจากลูกค้า มีจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ แตกต่างจากเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารอื่น คือ เป็นเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสิทธ์ิลุ้นรางวัลจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อให้เงินฝากต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้น 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 1. วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา  
  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของพนักงาน ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนามีโอกาส
พูดคุยและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกันผู้ทำวิจัยทำการจดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้น และเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสำรวจจากกลุ ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามแบบ self administrated questionnaire ผู ้ตอบจะเป็นผู ้กรอกข้อมูลใน
แบบสอบถามเอง เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนแบบสอบถาม จะทำการตรวจแบบสอบถามว่าตอบครบถ้วนหรือไม่ ก่อนนำมาเก็บ
รวบรวม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
  ทำการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กร ได้แก่ รายงานเงินฝากต้นทุนต่ำ ยอดเงินฝากคงเหลือ และค้นคว้าข้อมูล
จากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความที่เกี่ยวข้อง  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  จำนวนประชากรของการศึกษาการสนทนากลุ่ม โดย ธ.ก.ส.สาขามีนบุรีมีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 29 คน ได้แก่ 
ผู้จัดการ 1 คน ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 คน หัวหน้าการเงิน 4 คน หัวหน้าหน่วยอำเภอ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน พนักงานพัฒนาธุรกิจ 5 
คน พนักงานการเงิน 12 คน และผู้ช่วยพนักงานจำนวน 3 คน  
  การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสนทนากลุ่ม โดยการเลือกพนักงานท่ีมีความคุ้นเคย มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจใน
เงินฝากต้นทุนต่ำเป็นอย่างดี คัดเลือกพนักงาน ธ.ก.ส.สาขามีนบุรีเข้าร่วมการสนทนากลุ่มจำนวน 7 คน ได้แก่ พนักงานการเงิน 4 คน 
หัวหน้าการเงิน 2 คน และผู้ช่วยผู้จัดการ 1 คน รูปแบบสนทนากลุ่มจัดการสนทนากลุ่มแบบกลุ่มเดี่ยว (Single focus group) 
จดัการประชุมที่ห้องประชุม ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี จำนวน 1 ครั้ง ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มจำนวน 1.30 ช่ัวโมง 
  จำนวนประชากรของการศึกษาการตอบแบบสอบถาม ธ.ก.ส.สาขามีนบุรีมีจำนวนผู้ฝากเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค
จำนวน 31,933 ราย การหากลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้สูตรกรณีที่ประชากรมีจำนวนแน่นอน (Finite population) โดยใช้สูตร
ของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) 
 
 
 

   กำหนดให ้ n  คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N  คือ   ประชากรที่ศึกษา 
    e  คือ   สัดส่วนความคลาดเคลื่อนในกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
 
   แทนค่าในสูตร 
 
 

 ดังนั้น จะต้องเลือกตัวอย่างจำนวน  203  คน 
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  การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  
โดยเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากต้นทุนต่ำที่มาใช้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-15.30 น. ในเขตพื้นที่ดำเนินงาน ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี  
โดยแจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรมการเงินหน้าเคาน์เตอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 203 คน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  การสนทนากลุ่ม (focus group) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามพนักงานในสาขามีนบุรี จำนวน 7 คน เพื่อให้
ได้มาถึงความคิดเห็น ทัศนคติ แนวคิด และวิธีในการเพิ่มเงินฝากต้นทุนต่ำ คำถามจะถามเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกันผู้ทำวิจัยทำการจดบันทึกการสนทนาท่ีเกิดขึ้น 
  แบบสอบถาม (Questionnaire) มีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเงินฝาก และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการฝากเงิน  
 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค มาวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 
ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ต่อโดยใช้ TOWS Matrix เพื่อออกเป็นกลยุทธ์
เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ ในการเพิ่มยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 
  วิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลา ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ของเงินฝากต้นทุน
ต่ำที่น้อยกว่าเงินฝากต้นทุนสูง 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  
  การสนทนากลุ่ม (focus group)  จากการสนทนากลุ่ม ได้แนวทางการเพิ่มเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค โดยใช้กลยุทธ์เชิง
รุกในการเพิ่มเงินฝาก คือ ทำการจัดโปรโมชั่นในการฝากเงินเพิ่ม จับไข่ลุ้นรางวัลเนื่องจากลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคให้ความ
สนใจเกี ่ยวกับการลุ้นรางวัล หากเพิ่มโปรโมชั่นในการฝากเงิน จะเป็นแรงจูงใจในการฝากเงินที่มากขึ้น และทำการเดินตลาด
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ชอบลุ้นรางวัล และประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเดิมเพื่อเพิ่มยอดเงินฝาก 
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) จากการแจกแบบสอบถามเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 203 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.64 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.93 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55.17 อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 23.65 มี
รายได้ 15,000-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.78 จำนวนเงินฝากในแต่ละครั้ง 1,000-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.93 ความถี่ใน
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การฝากเงิน มีการฝากเงินทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.51 ส่วนใหญ่ฝากออมเพื่อตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 74.90 วัตถุประสงค์ในการ
ฝากเงิน เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 32.76 และระยะเวลาที่เปิดบัญชีกับธนาคาร มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.41 
แรงจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคมากที่สุด คือ 
ของรางวัลมีมูลค่าปานกลาง แต่มีจำนวนของรางวัลมาก เช่น รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้ายาริส จำนวน 3 คัน  แรงจูงใจด้านอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค พบว่าแรงจูงใจด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงจูงใจในการฝากเงินอยู่ในระดับมาก 
แรงจูงใจด้านช่องทางการให้บริการที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค พบว่าแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคมาก
ที่สุด คือ การใช้ Mobile Banking แรงจูงใจด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค พบว่าแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคมากที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ แรงจูงใจด้านบุคลากรและการบริการที่มีผลต่อ
การฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคมากที่สุด คือ พนักงานให้คำปรึกษาแนะนำแก่
ลูกค้าได้ แรงจูงใจด้านกระบวนการบริการที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค พบว่าแรงจูงใจที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวี
โชคมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการทำธุรกรรมง่าย ไม่ซับซ้อน แรงจูงใจด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค 
พบว่าแรงจูงใจมีผลต่อการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคมากที่สุด คือ สถานที่ให้บริการมีความสะดวก สะอาด เรียบร้อยทั้ง ในและนอก
อาคาร  
 2. ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  
  จากการศึกษาจากรายงานเงินฝากต้นทุนต่ำ พบว่าเงินฝากออมทรัพย์มีสัดส่วนเงินฝากมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.81 
ในปีบัญชี 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563  มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลง ทำให้ออมทรัพย์พิเศษกลายมาเป็นเงินฝากต้นทุนต่ำ และ
จากการศึกษารายงานการเปิดบัญชี พบว่าจำนวนเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นบัญชีที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุด โดยมีการเปิด
บัญชีมากท่ีสุดในปีบัญชี 2562 (1 เม.ย.62 ถึง 31 มี.ค.63) 
 

ตารางที่ 2  รายงานเงินฝากต้นทุนต่ำ             
 

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย ์ 79.81 
ออมทรัพย์ทวีโชค 19.92 
รักษาทรัพย ์ 0.23 
กระแสรายวัน 0.04 

รวม 100 
 

ที่มา : ระบบงานการบริหารข้อมูลเพื่อการบริหารสาขา 
 

ตารางที่ 3  รายงานการเปิดบัญชี ปีบัญชี 2562 
 

ประเภทเงินฝาก จำนวนบัญช ี จำนวนเงิน 
ออมทรัพย ์ 1,500 23,133,750.74 
ออมทรัพย์ทวีโชค 5,853 122,088,000.16 
ออมทรัพย์พิเศษ 95 295,113,002.30 
ออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น 96 111,366,000.00 
รักษาทรัพย ์ 8 940,375.46 

รวม 7,552 552,641,128.66 
 

ที่มา : ระบบงานการบริหารข้อมูลเพื่อการบริหารสาขา 
 

 3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
  เครื ่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของเงินฝากต้นทุนต่ำน้อยกว่าเงินฝากต้นทุนสูง คือ แผนผังก้างปลา โดย
ทำการศึกษาค้นหาสาเหตุ กำหนดกลุ่มปัจจัย แยกแยะสาเหตุต่าง ๆ ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา โดยการแบ่งแขนงก้างปลา
พบว่ามีสาเหตุจำนวน 6 ด้าน เมื่อแบ่งสาเหตุหลักของปัญหาแล้ว นำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุเงินฝากต้นทุนต่ำน้อยกว่าเงินฝากต้นทุนสูง 
 

 จากการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา สาเหตุด้านบุคลากร ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นสาเหตุ
ภายในที่ ธ.ก.ส.สาขามีนบุรีสามารถดำเนินการแก้ไขได้ 
 4. การสร้างทางเลือกสำหรับการแก้ไขปัญหา 
  แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร คือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการประชาสัมพันธ์ 
ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากต้นทุนต่ำ เพิ่มทักษะในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนปรับทัศนคติต่อการให้บริการและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบุคลากร จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ งาน ช่วยให้การ
ทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการทำงาน มีเวลาพูดคุยและแนะนำผลิตภัณฑ์กับลูกค้า 
  ข้อดี  1. บุคลากรมีทักษะการขายและมีความรู้ ความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑ์เงินฝากมากขึ้น 
          2. บุคลากรสามารถนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เงินฝากได้มากข้ึน 
          3. ช่วยให้บุคลากรทำงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  ข้อเสีย  1. การจัดอบรมบุคลากรจำนวนมาก อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีความตั้งใจ 
ในการอบรมที่แตกต่างกัน 
            2. หากจัดอบรมโดยให้บุคลากรอบรมพร้อมกันทั้งสาขา มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ธ.ก.ส.สาขา  
มีนบุรี มีสาขาย่อยท่ีเปิดทำการทุกวัน 
  แนวทางเลือกที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการทำงาน คือ จัดให้มีช่องทางด่วนในการทำธุรกรรม เช่น สำหรับ
ลูกค้าใหม่ มีช่องทางด่วนในการเปิดบัญชี ที่แยกคิวจากการทำธุรกรรมอื่น ๆ  และจัดช่องทางแ ยกสำหรับการทำธุรกรรมที ่ใช้
เวลานาน เช่น การทำสัญญาเงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน การขอStatement การขอหนังสือรับรองยอดเงินฝาก สมุดเงินฝากหาย 
การสมัครใช้บริการ Application A-Mobile และการทำบัตร ATM 
  ข้อดี  1. ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่ต้องรอคิวนาน มีการแยกช่องทางการให้บริการระหว่างธุรกรรมที่ใช้เวลาน้อย เช่น 
ฝาก ถอน ชำระหนี้ กับธุรกรรมที่ใช้เวลานาน เช่น การทำสัญญาเงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน การสมัครใช้บริการ Application A-
Mobile และการทำบัตร ATM 
          2. ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการมากขึ้น 
  ข้อเสีย  1.  หากลูกค้าที่มาทำธุรกรรมที่ใช้เวลานาน เช่น การทำสัญญาเงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน โดยมาพร้อมกัน
จำนวนหลายคน ทำให้ลูกค้าใช้เวลารอในการทำธุรกรรมนานกว่าใช้คิวปกติ เนื่องจากการจัดทำสัญญาเงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน 
ใช้เวลาในการจัดทำประมาณ 20 นาที ต่อ 1 สัญญา 
  แนวทางเลือกที่ 3 แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสรมิการขาย คือ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำเป็น Product 
Package นำเสนอข้อมูลโดยพนักงาน และจัดทำเป็นป้ายไวนิลติดประชาสัมพันธ์บริเวณสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี ได้แก่ เงินฝาก
ต้นทุนสูงควบคู่กับเงินฝากต้นทุนต่ำ เช่น ซื้อสลากออมทรัพย์ พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อรองรับเงินรางวัลและ
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เงินฝากพร้อมดอกเบี้ย เมื่อสลากออมทรัพย์ครบกำหนด หากลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ทวีโชค เมื่อจำนวนเงินในบัญชีถึง 2,000 บาท 
ลูกค้ามีสิทธ์ิได้ลุ้นรางวัลของเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเพิ่มอีกด้วย 
  ข้อดี  1. กลุ่มลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเก่า ได้รับสื่อโฆษณา กระตุ้นความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธ.ก.ส. 
         2. ลูกค้าได้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส.  
         3. สามารถสื่อสารได้บ่อยครั้ง 
  ข้อเสีย  1. ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าจดจำ 
            2. ใช้งบประมาณจำนวนมาก หากต้องการประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้าง 
 แนวทางเลือกที่ 4 การจัดโปรโมช่ันเงินฝาก บอกต่อลุ้นโชค 3 ช้ัน โดยการให้ลูกค้าแนะนำคนรู้จักมาเปิดบัญชีออมทรัพย์ทวี
โชคใหม่ หรือฝากเงินเพิ่มบัญชีเดิมจำนวน 2,000 บาท ได้รับสิทธิ์ในการจับไข่ลุ้นรางวัล ได้รับสิทธิ์ท้ังลูกค้าท่ีแนะนำและลูกค้าที่เปิด
บัญชีหรือฝากเงินเพิ่ม โดยจำกัดการฝากเพิ่ม 1 บัญชีมีสิทธ์ิจับได้ 1 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้แนะนำ 
ของรางวัลในการจับไข่ลุ้นรางวัล ได้แก่ ปากกา กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าผ้า และข้าวสาร 1 กิโลกรัม 
 ข้อดี  1. เป็นแรงจูงใจในการฝากเงิน 
        2. ยอดเงินฝากต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้น 
        3. เกิดการบอกต่อ แนะนำเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคจากลูกค้าด้วยกันเอง 
        4. เป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวสารของสหกรณ์การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
 ข้อเสีย  1. หากไม่มีโปรโมช่ัน ลูกค้าไม่มีแรงจูงใจในการฝากเงิน 
 5. การกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและงบประมาณในแต่ละแนวทางเลือก  
  แนวทางเลือกที่ 1 ระยะเวลาในการจัดอบรม 1 วัน จัดอบรมเรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากต้นทุนต่ำ ทักษะการขาย และ
การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ งบประมาณในการจัดอบรม 12,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าวิทยากรจากภายนอกจำนวน 3,000 บาท และ
ค่าจัดสถานท่ีในการอบรม 9,000 บาท (บุคลากร 30 คน) 
  แนวทางเลือกที่ 2 ทดลองจัดคิดแยกในการทำธุรกรรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ หากมีปัญหาให้ทำการปรับเปลี่ยนคิวใหม่ ไม่มีการใช้งบประมาณในการจัดแยกคิวในการทำธุรกรรม เนื่องจาก
สามารถปรับเปลี่ยน จัดแยกคิวได้เองจากตู้บัตรคิว 
  แนวทางเลือกที่ 3 ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ 1 ปี (1 ปี เปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่) งบประมาณในการจัดทำ 
10,000 บาท โดยเป็นงบประมาณในการจัดทำแผ่นป้ายไวนิลข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์แต่ละประเภทและแผ่นป้ายไวนิลสำหรับ 
Product Package  
  แนวทางเลือกที่ 4 ระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น 3 เดือน งบประมาณในการจัดโปรโมชั่นจำนวน 10,000 บาท 
(ข้าวสาร 100 ถุง จำนวนเงิน 4,500 บาท, กระเป๋าผ้า 200 ใบ จำนวนเงิน 2,400 บาท, กระเป๋าใส่เหรียญ 300 ใบ จำนวนเงิน 2,100 
บาท และปากกา 400 แท่ง จำนวนเงิน 1,000 บาท) 
 6. การประเมินทางเลือกในแต่ละแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหา 
ใช้เกณฑ์งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานใหญ่ (งบส่งเสริมเงินออม) มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก 
 7. การกำหนดทางเลือกที่เสนอสำหรับการแก้ไขปัญหา  
จากการศึกษาสาเหตุของปัญหา ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยแผนผังก้างปลาที่แสดง เหตุและผลของปัญหา และวิเคราะห์เงินฝากออม
ทรัพย์ทวีโชค ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่า  
แนวทางเลือกที่ 1-2 คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากบุคลากรใน ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี และแนวทางเลือกที่ 3-4 เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด  
  ธ.ก.ส.สาขามีนบุรี สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางเลือกที่ 1 -4 ดำเนินการไปพร้อมกันได้ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง 4 แนวทางเลือก เป็นเงินจำนวน 32,000 บาท อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานใหญ่ เพื่อให้ใช้ใน
การส่งเสริมเงินออม 
 8. การควบคุมและการประเมินผลของแนวทางเลือก  
  แนวทางเลือกที่ 1  
  วิธีในการควบคุม ควบคุมให้พนักงานสนใจกับการอบรม เพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  การประเมินกลยุทธ์ สังเกตการณ์นำเสนอขายของพนักงงานแต่ละคน  
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  แนวทางเลือกที่ 2  
  วิธีในการควบคุม จับเวลาในการทำธุรกรรมแต่ละประเภท 
  การประเมินกลยุทธ์  จับเวลาในการรอทำธุรกรรม และสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ 
  แนวทางเลือกที่ 3  
  วิธีในการควบคุม ตรวจเช็คป้ายประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์เงินฝากของพนักงานต่อลูกค้าต้องมีความถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน  
  การประเมินกลยุทธ์ ตรวจสอบการเติบโตของยอดเงินฝากต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้น กับยอดเงินฝากต้นทุนสูงที่เพิ่มขึ้นว่ามี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และแผ่นป้ายไวนิลได้รับความสนใจจากลูกค้ามากน้อยเพียงใด 
  แนวทางเลือกที่ 4  
  วิธีในการควบคุม ควบคุมของรางวัลด้วยการทำทะเบียนคุม เมื่อลูกค้าได้รับของรางวัลต้องลงชื่อในทะเบียนคุมของ
รางวัล  
  การประเมินกลยุทธ์ ประเมินจากค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรโมชั่นกับยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น และประเมินจากการได้รับ
ความสนใจจากลูกค้าท่ีมีต่อโปรโมชั่น 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค จากการแจกแบบสอบถาม พบว่าแรงจูงใจทางด้านส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ แรงจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ แรงจูงใจด้านอัตราดอกเบี้ย แรงจูงใจด้านช่องทางการให้บริการ แรงจูงใจด้านการส่งเสริม
การตลาด แรงจูงใจด้านบุคลากรและการบริการ แรงจูงใจด้านกระบวนการบริการ และแรงจูงใจทางด้านลักษณะทางกายภาพ มีผล
ต่อการตัดสินใจฝากเงิน โดยปัจจัยทั้งหมด มีค่าอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด ระดับมาก และระดับปานกลาง 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคและจากการสนทนากลุ่ม นำมาเป็นแนวทางในการเพิ่มยอดเงินฝาก
ออมทรัพย์ทวีโชค ได้ดังนี้ แรงจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ โดยการปรับเปลี่ยนมูลค่าของรางวัลให้ต่ำลง เพิ่มจำนวนของรางวัล จัดโปรโมช่ัน 
และจัดทำ Product Package เงินฝากต้นทุนสูงควบคู่กับเงินฝากต้นทุนต่ำ เพื่อให้เงินฝากต้นทุนสูงและต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้นไปพร้อมกัน 
แรงจูงใจด้านอัตราดอกเบี้ย แรงจูงใจด้านช่องทางการให้บริการและแรงจูงใจด้านการส่งเสริมการตลาด แนวทางในการเพิ่มยอดเงิน
ฝากออมทรัพย์ทวีโชค คือ การเดินตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ย 
มีสิทธ์ิลุ้นรางวัล มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ และทำธุรกรรมผ่านทาง Mobile Banking ได้ 
 แรงจูงใจในด้านบุคลากรและการบริการ ด้านกระบวนการบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แนวทางในการเพิ่ม
ยอดเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค คือ จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์และทักษะในการนำเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัวในการทำงาน มี
เวลาพูดคุยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และให้ความสำคัญกับสถานที่ให้บริการให้มีความสะดวก สะอาด เรียบร้อยทั้งในและนอก
อาคาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังต่อธนาคารทั้งเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพื่อนำมาพัฒนาเผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น  
 2. ควรเพิ่มการวิเคราะห์เงินฝากต้นทุนต่ำ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ทำให้เงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษที่เป็นเงินฝากต้นทุนสูง มาเป็นเงินฝากต้นทุนต่ำ เพื่อทำการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การฝากเงิน ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
 3. ควรทำการศึกษาเงินฝากต้นทุนต่ำของ ธ.ก.ส. ในสาขาอื่น ๆ ด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
ทฤษฎีก้างปลา.  2 ธันวาคม 2563.  เข้าถึงได้จาก:   http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post_30.html 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.  2 ธันวาคม 2563.  ประวัติการก่อตั้ง. เข้าถึงได้จาก:  ttps://www.baac.or.th/ 

th/content-about.php?content_group_sub=0001 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๙๕ 

บุรฉัตร จันทร์แดง, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และสัญญา เคณาภูมิ.  มกราคม-มิถุนายน 2562.  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิง
พฤติกรรมศาสตร์.  วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีท่ี 8, ฉบับท่ี 1: 52. 

วริษา ประดับชัยมงคล.  2558.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากผ่านธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

โสภาค เจริญสุข.  พฤษภาคม – ตุลาคม 2559.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.  
ปีท่ี 11,  ฉบับท่ี 1: 93-94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๙๖ 

การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาชุมชนชาวกูย 
กรณีวัดผักไหมพุทธวาส ตำบลผักไหม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

Preservation Local Religious Traditions in the Kui Community in the Case of Wat Phak Mai 
Phuthawat Phak Mai Sub-District Sangkha Distirc Surin 

 
พระอธิการวีรวัฒน์ ปญฺญาธโร (บุญเจริญ)1 

ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร2 
สุริยา คลังฤทธิ์3 
ฐิติมา มีช้าง4 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ ่นด้านศาสนา ชุมชนชาวกูย กรณีวัดผักไหมพุทธวาส ตำบลผักไหม อำเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาของ วัดผักไหมพุทธวาส ตำบลขอน
แตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และมีการสำรวจพ้ืนท่ีการศึกษา การสัมภาษณ์ การประชุมในพื้นที่ และ
เข้าร่วมในกิจกรรมประเพณีชุมชน  มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  43 รูป/คน  
        ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาของชุมชน และชุมชนมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ 
สืบทอดและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เหลืออยู่ด้วย ยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านทางศาสนาที่มีการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ชุมชน  มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน 
ได้แก่ เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสบืเนื่องมาเป็นเวลาหลายยุคสมัย  ด้าน
การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาชุมชนชาวกูย ในด้านคุณค่าพบว่าทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู ้ด้าน
ประเพณีชาวบ้าน เกิดราย ผู้เข้ามาร่วมในประเพณีได้การพัฒนาด้านจิตใจทำให้ได้รับความรู้เป็นการช่วยควบคุมจิตและพฤติกรรมได้
ในระดับหนึ่ง ทำให้เกิดในสุนทรียศาสตร์ด้วยในการท่องเที่ยวและจิตใจที่เอิบอ่ิม  บทบาทของวัดพบว่ามีความสำคัญทำให้เกิดพลังใน
ด้านต่างๆ ทำให้ผู้คนได้ปฏิบัติตาม มีความเชื่อในความคุณงามความดีโดยเฉพาะด้านการดำเนินชีวิต ทำให้บุคคล ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎ กติกา  ของสังคม ชุมชน และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นแบบอย่างของชุมชนเข็มแข็ง 
 

คำสำคัญ:  การอนุรักษ,์ ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนา, ชุมชนชาวกูย 
 

Abstract 
 A study of the conservation of local traditions in respect of religion Kui communities, in the case of Wat 
Phak Mai Phutthawat, Phak Mai Sub-district, Sangkha District Surin Province The objectives of this study were 1) 
to study the preservation of local religious traditions of Wat Phak Mai Phutthawat, Khon Taek Subdistrict, Sangkha 
District Surin Province is a qualitative study and study area surveys interviews local meetings and participate in 
community traditional activities It has a target audience of 43 people. 
       The results showed that  Guidelines for preserving local religious traditions of the community and the 
community is aware of conservation Inherit and pay attention to the remaining local culture and traditions. It is 
also a religious cultural tourism that has preserved local traditions. and cultural heritage of each area. History 
and cultural heritage has been passed down through the ages. Conservation of local traditions religion Kui 
community In terms of value it was found that the local identity was the source of learning about folklore  
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traditions and people who participated in the tradition. Mental development led to knowledge gaining and to a 
certain extent helping to control the mind and behavior. cause in the aesthetics as well as in tourism and the 
mind full The role of the temple was found to be important in generating power in various fields. make people 
follow Believing in the virtues especially in life enabling people to follow the rules regulations rules of society 
communities and guidelines for living a good life and being a role model of a strong community. 
 

Key words:   Conservation, Local Religious Traditions, Kui Community 
 
บทนำ  
 สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ รักษา ดูแล และให้ความสำคัญกับ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ ่นที่ยังเหลืออยู่ และประเพณีที ่สำคัญอื่นๆ ด้วย และยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านทางศาสนามากอีกทางด้วย  
(ยโสธารา ศิริภาประภากรและคณะ, 2562 : 3-2-3)  ได้แก่ งานเทศน์มหาชาติ งานแซนโดนตาสราทชาวกูย  งานประเพณีบูชาอาห
ยะประจำปี และเสริมพิธีกรรมให้กับชุมชนที่มีการผสมผสานทางคติความเชื่อ และศาสตร์แห่งความโชคดี เช่น พิธีกรรมสะเดาะ
เคราะห์ต่อชะตาแบบพุทธ และอาบน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล สิ่งเหล่านี้เป็นคติความเช่ือของชุมชนที่มีต่ออำนาจเหนือ
ธรรมชาติ และไสยศาสตร์มนต์ดำ ที่อาจจะนำพามาซึ่งความวิบัติ จัญไรมาสู่ตนเองได้  ดังนั้นในฐานะที่มีพระพุทธศาสนา พระสงฆ์
และชาวบ้านได้ทำพิธีกรรมขึ้นเฉพาะงานสำคัญ โดยหวังว่าอำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสาวก จะช่วยให้หายหรือปรา ศจาก 
เคราะห์ร้ายและความไม่เป็นมงคล เป็นต้น   การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ยังทำให้เราได้รับความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความสำคัญ ทั้งยังเป็นการได้เห็นทางศิลปะท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีของชุมชน รวมถึง
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยประกอบกับความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นถือเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนา 
แนวทางเพื่อการศึกษาสถานที่ที่มีการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น จากการศึกษาวัดได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน บ้าน 
โรงเรียน ส่วนราชการต่างๆ ท่ีพยายามที่จะส่งเสริมสืบทอด อนุรักษ์และยังนำมาใช้ในงานประเพณีประจำปีของวัดจนกลายเป็นมรดก
ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นถิ่นที่สำคัญไป  (สำเริง โกวิโท, 2562 : 2-3) และอาจพัฒนาให้กลายเป็นการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในด้านต่างๆของชุมชน อำเภอ จังหวัด ต่อไปได้ และมีมิติที่หลากหลายนอกจากการอนุรักษ์ รักษา สืบสาน และ  
ยังพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถสร้างรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ระดับ ชุมชน สังคม แล้ว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาของชุมชนในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ได้อีกยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบ
ทอดศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปได้ โดยผ่านระบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ีชุมชน  ภูมิภาค เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน เช่น ตำนาน เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความสำคัญและได้มีการถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายยคุสมยั  ดังนั้น การศึกษานี้ได้เน้นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาชุมชน
ชาวกูย กรณีวัดผักไหมพุทธวาส ตำบลผักไหม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งถือเป็นการสืบทอดรักษาและร่วมอนุรักษ์ จนกลายเปน็
บุญประเพณีของชุมชนและยังเป็นการท่องเที่ยวตามเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ถือเป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมบุญประเพณี
ท้องถิ่น อีกทางหนึ่งที่ดูน่าสนใจเพื่อการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยจะแสดงถึงแนวทางในการ
พัฒนาการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา โดยคำนึงถึงความสำคัญ คุณค่า ประโยชน์ สิ่งที่ได้ ความ
เข้าใจ พร้อมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนต่อไป (ยโสธารา ศิริภา
ประภากรและคณะ,2560 : 5)  และทำให้ทราบถึงระบบโครงสร้างและหาแนวทางเพื่อเพิ่มคุณค่าประโยชน์ที่มีในสถานที่ที่เกี่ยวขอ้ง
กับสถานท่ี ความเชื่อ ประวัติความเป็นมาและคำสอน พร้อมท้ังการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆด้วย และเป็นการเปิดหูเปิดตาพร้อมทั้งการ
ได้ร่วมศึกษาไปพร้อมๆกัน คือ ได้รับทราบคุณค่า และประโยชน์พร้อมความเข้าใจที่สำคัญ ตำนาน ความเชื่อ ปรัชญา คำสอนแบบ
ชาวบ้านของชาวกูย ความเชื่อและพิธีกรรมเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาเป็น
ระยะเวลานาน และการศึกษาหาความรู้ในของชุมชนชาวกูยว่าบุญประเพณีของชุมชนมีความสำคัญอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร สิ่ง
สำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทาง ชุมชน สังคม มนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่อง
กับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของชุมชนชาวกูย  สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงาม
และประโยชน์ที่ได้รับสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาแบบชาวบ้าน (สุริยา คลังฤทธ์ิ, 2562 : 56)  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓๙๘ 

 การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาชุมชนชาวกูย กรณีวัดผักไหมพุทธวาส ตำบลผักไหม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
ได้เป็นจุดสำคัญหนึ่งที่สำคัญของชุมชนชาวกูย ที่ได้มีการอนุรักษ์ สืบสาน บุญประเพณีท้องถิ่นของชาวกูย ทั้งยังเป็นจุดที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ของชุมชนทั้งนี ้นำเสนอความสำคัญของวัดในมิติของการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ ่นด้านศาสนาของชาวกูย ได้รับทราบ
ความสำคัญ  ความหมาย ความเป็นมาและคำสอน ปรัชญาที่ทำให้ผู้แสวงบุญได้เกิดความทราบเรื่องอย่างชัดเจน ได้รับผลประโยชน์
สูงสุดจึงน่าท่ีจะเป็นบทความที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้ในด้านต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาของ วัดผักไหมพุทธวาส ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์    
 
วิธีการวิจัย  
 1. ด้านเอกสาร  ได้แก่ หนังสือ ตำรา งานวิจัย บทความทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ความเชื่อ พิธีกรรม  และที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น  
 2. ด้านเนื้อหา ได้แก่  ประวัติความเป็นทางพระพุทธศาสนา  ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ ฐานคติความเชื่อที่มีต่ออำนาจ
เหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์ ดวงวิญญาณ และกระบวนการในพิธีกรรม ท่ีว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบ รูปแบบ ข้ันตอน ในพิธีกรรม เป็น
ต้น  
 3. ด้านพื้นท่ี  คือ วัดผักไหมพุทธวาส ตำบลผักไหม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
 4. ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่.ด้านประชากรที่ได้มาซึ่งข้อมูล มีดังนี้ ผู้นำชุมชน 3 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ครู 5 คน 
เจ้าอาวาสวัดผักไหมพุทธาวาส 1 รูป พระสงฆ์ 3 รูป ประชาชนท่ัวไป 30 คน รวมทั้งสิ้น  43 รูป/คน    
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาเอกสาร ที่ได้จาก หนังสือ ตำรา งานวิจัย บทความทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม ผีดวงวิญญาณ พิธีกรรมชุมชน เป็นต้น 
 2. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาบริบท  ชุมชนบ้านผักไหม วัด โรงเรียน พ้ืนท่ีประกอบพิธีกรรม ของชาวไทยกูย  
 3. ติดต่อประสานงานกับทางชุมชนเพื่อขอทำการศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อสัมภาษณ์ แห่งข้อมูลที่เป็นประชากรที่
สามารถให้คำตอบที่มี คุณค่า ประโยชน์ ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวทางและเป็นบ่อเกิดของการศึกษาสถานท่ีแห่งนี้ โดย แบ่งออก 
เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้นำชุมชน และเจ้าอาวาส  (2) ปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนชาวกูย เพื่อแสดงแนวคิดและอธิบายถึงพื้นที่
ทำการศึกษาว่ามีคุณค่าและประโยชน์ในด้านคำสอน ปรัชญาอย่างไร (3) กลุ่มประชาชนท่ีเข้ามาทำบุญในวัด เช่น ผู้มาปฏิบัติธรรม ผู้
มาแวะกราบไหว้พระ  ผู้มาทำบุญตามวัดสำคัญและผู้ที่เป็น     ศาสนิกชนประจำในพื้นที่และเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และขอ
อนุญาตร่วมพิธีกรรม และขออนุญาตในการถ่ายทำวิดีโอ ที่มีองค์ประกอบ รูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ ในพิธีกรรม  และขอ
อนุญาตในการถ่ายภาพเพื่อนำมาประกอบในการศึกษา ซึ่งรับการอนุญาตให้กระทำการศึกษาได้จากผู้นำชุมชน  พระสงฆ์ และชุมชน
ในพื้นที่   
  4. ทำหนังสือขออนุญาตในการในการสัมภาษณ์ และจัดประชุมโพกัสกรุ๊ป ในพื้นที่วัดผักไหมพุทธาวาส  อำเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์  
 5. ทำการรวบรวมประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ที่ได้จาก เอกสาร หนังสือ ตำรา ผลงาน และ การถอดความที่ได้
จากการสัมภาษณ์ การจัดประชุมในชุมชน และวันพิธีกรรม ท่ีว่าด้วยเรื่อง รูปแบบ ขั้นตอน องค์ประกอบ ของชาวไทยกูย  
 
ผลการวิจัย 
 1. การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาของวัดผักไหมพุทธวาส ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์    
  ยุคปัจจุบันการได้ให้ความสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและการอนุรักษ์
สืบทอดจึงอาจเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดงานประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ เป็นต้น ดังน้ันจึงสามารถให้ความหมายถึง การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยความหมาย การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที ่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที ่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที ่ต่างสนใจที ่จะเรียนรู ้ว ัฒนธรรม มรดกทาง
ประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้นๆ รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงาน
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หัตถกรรมละงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในพื้นที่  การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ได้แก่ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2548) อธิบายว่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย  
  1. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์  
  2. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์  
  3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม  
  4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก  
  5. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา  
  6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์  
  7. ภาษาและวรรณกรรม  
  8. วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร  
  9. ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ  
  10. ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้เฉพาะท้องถิ่น  
  ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นความสำคัญจากสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน การสร้างรายได้ด้วยทางหนึ่งและ
ยังเป็นสิ่งท่ีถูกได้รับการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไป ต่างถิ่น ต่างแดน ให้เข้ามาศึกษาและอาจเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวด้วย
ตามความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีหมายถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพ
บุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมาแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนการแสดงศิลปวัฒนธรรมสินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า   เป็นต้น  ตัวอย่าง ประเภทนี้ได้แก่ ประเพณีบูชาอาหยะ
ของชาวกูย ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีเทศน์มหาชาติ ประเพณีพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์แบบชาวกูย สัญลักษณ์ครูบาอาจารย์ ความ
เป็นมาที่สำคัญ ทั้งสถานที่ตำนาน ความเชื่อ และโบราณสถานสำคัญ ถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้จัดขึ้นประจำปี และยัง
สืบสานอนุรักษ์ ต่อยอดจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น  
  1.1 รูปแบบการอนุรักษ์ของชุมชนชาวกูย  ในรูปแบบการอนุรักษ์ของชาวกูย และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันซึ่งการรักษามรดกวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ด้านองค์ความรู้และการให้คุณค่าแก่สังคม ชุมชน  ในขณะที่
การพัฒนาการท่องเที่ยวนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชน การจัดหาแนวทางรูปแบบการจัดการวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้รูปแบบการอนุรักษ์และแนวคิดหลักเพื่อใช้ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วย
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแนวคิดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละแนวคิดจะประกอบด้วยกล
ยุทธ์และแนวทางสนับสนุนที่จะนำไปสู่การจัดการมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม (ยโส
ธารา ศิริภาประภากรและคณะ, 2560 : 1-3)     
  1.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
   1. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังแหล่งต่างๆ ของพื้นที่ชุมชนชาวกูย และประวัติศาสตร์ที่มาอยู่ในชุมชน เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มี
ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ ประเพณีของท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการในรูปแบบงานประเพณีชาวกูย  
ด้านศาสนา 
   2. วัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional) เป็นรูปแบบ งานประเพณีท้องถิ ่น ที ่ชาวบ้านใน
ท้องถิ่น จัดขึ้นได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรม และ
ได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อคำสอน ปรัชญาและวัฒนธรรมที่ปรากฏในชุมชน มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมของชุมชน 
   3. วิถีชีวิตในชนบทชุมชน (Rural  Village)  เป็นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวใน ชุมชน หมู่บ้าน  ชนบทที่มี
ลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว เป็นต้น (ยโสธารา ศิริภาประภากร , 
2560: 1)  
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  1.3 การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนา 
   ประเพณีไทย มีความหมายรวมถึง แบบความเช่ือ ความคิด การกระทำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ 
แบบแผน และวิธีการกระทำสิ่งต่างๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่กระทำกันมาแต่ใน อดีต ลักษณะสำคัญของ
ประเพณี คือ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็นแบบอย่างความคิด หรือการ กระทำที่สืบต่อกันมา และยังมีอิทธิพลอยู่ใน
ปัจจุบัน  ประเพณีเกิดจากความเชื่อในสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ เช่น อำนาจของดินฟ้าอากาศ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไมท่ราบ
สาเหตุต่าง ๆ ฉะนั้น ประเพณี คือ ความประพฤติของคนส่วนรวมที่ถือกันเป็นธรรมเนียม หรือ เป็นระเบียบแบบแผน และสืบต่อกัน
มาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน และยังคงอยู่ได้ก็เพราะมีสิ่งใหม่เข้ามาช่วยเสริม สร้างสิ่งเก่าอยู่เสมอ และกลมกลืนเข้ากันได้ดี ประเพณี คือ 
ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นว่าดีกว่า ถูกต้องกว่า หรือเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ใน สังคมและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา 
   1. ารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม (Mores) หมายถึงสิ่งที ่สังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบกันมาอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง เป็นเรื่องของความถูก ผิด มีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย ใครฝ่าฝืนหรือเฉยเมยถือว่าเป็นการละเมิดกฎของ
สังคม ชุมชน ผิดประเพณีของสังคม จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรมของแต่ละสังคมย่อมไม่เหมือนกันสังคมไทยเห็นว่า การมีความสำ
พันธ์ก่อนแต่งงานเป็นการผิดจารีตประเพณี แต่ชาวสวีเดนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นจารีตประเพณีเป็นเรื่องของแต่ละสังคม จะ
ใช้ค่านิยมของสังคมใดสังคมหนึ่งไปตัดสินสังคมอื่นไม่ได้ 
   2. ขนบธรรมเนียมหรือสถาบัน (Institution) เป็นระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กำหนดไว้แล้วปฏิบัติสืบมา คือรู้
กันเองไม่ได้วางเป็น ระเบียบแบบแผนไว้ว่าควรปฏิบัติกันอย่างไร มักใช้คำว่าสถานแทนขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งคนในสังคมมี
ความพอใจ เป็นเรื่องที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา มีข้อกำหนดบังคับเอาไว้ เช่นสถาบันการศึกษา มีครู ผู้เรียน เจ้าหน้าที่  มีระเบียบการรับ
สมัครเข้าเรียน การสอบไล่ ประเพณีเกี ่ยวกับการเกิดการบวช การแต่งงาน การตาย มีกฎเกณฑ์ของประเพณีวางไว้ แต่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น 
   3. ธรรมเนียมประเพณีหรือประเพณีนิยม (Convention) เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันท่ี
ปฏิบัติกันมาจนเคยชิน แต่ต้องไม่ขัดแย้งกัน เป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำแม้มีผู้ฝ่าฝืนหรือทำผิดก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่อาจถูกตำหนิ
ไว้ว่าไม่มีมารยาท ไม่รู้จักกาลเทศะ เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การพูดเสียงดัง ฯลฯ 
   ประเภทของประเพชุมชนชาวกูยในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีไทยท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตในที่นี้จะขอกล่าวถึงที่สำคัญ
หรือท่ีนิยมกันในปัจจุบันบางประเพณีเท่านั้น แบ่งได้กว้างๆ เป็น 2 ประเภท คือ 
   1. ประเพณีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น เรื่องทำขวัญเดือน โกนจุก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บวช แต่งงาน เรียกขวัญตาย  
เป็นต้น 
   2. ประเพณีที่เกี่ยวกับส่วนรวม เนื่อง ด้วยเทศกาล คือ คราวสมัยที่กำหนดขึ้นเป็นประเพณี เพื่อทำบุญและรื่นเรงิ 
เช่น  สงกรานต์ เข้าพรรษา สารท ออกพรรษา ลอยกระทง ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน เป็นต้น  
   การอนุรักษ์ประเพณีชุมชนชาวกูยที่จัดขึ ้นเพื่อสืบทอด รักษา สืบสาน และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ ซึ ่งในพื้นที่
ทำการศึกษา คือ วัดผักไหมพุทธวาส ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้กระทำในรอบปี มีดังนี้  
   1. ประเพณีด้านศาสนา คือ บุญผะเหวด ที่เรียกวันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง
ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องการทาน การให้ตามหลักการพระพุทธศาสนา ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครัง้ยิ่งใหญ่ คืองานมหา
กุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งใหญ่ อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลมนุษยชาติ 
ในตำนานฮีตสิบสอง ได้กล่าวถึงการทำบุญผะเหวด ไว้ว่า "ฮอดเดือนสี่ ให้พากันเก็บ ดอกจาน สานบั้งไผ่เสียบดอกจิก" ก็พอจะอนุมาน
ได้ถึงสภาพทั่วไปของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อ
ตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติ และในงานนี้ (ยโสธารา ศิริภาประภากร ,2559 : 9)  ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่า
เป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ ไปเกิดในภพพระ อริย
เมตไตรย เป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดในรอบหนึ่งปีจะจัดเพียงครั้งเดียว คือ ระหว่างเดือน 
3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 โดยจะมีวันรวม ตามภาษาอีสาน เรียกว่า ธูปเทียน วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนมาช่วยกันจัดตกแต่ง
ศาลา หรือสถานท่ีที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมี
ศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวพันก้อนและเครื่องคาวหวาน สำหรับผี เปรต และมารรอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวนผ้าผะเหวด เป็น
เรื่องราวของพระเวสสันดรตั้งแต่กัณฑ์ที่หนึ่ง ถึงกัณฑ์สุดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลซำ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติขึ้น เพื่อบำรุงส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านให้
คงอยู่ตลอดไป ชุมชนชาวกูยในพื้นที่ ได้รักษา สืบทอด อนุรักษ์และได้จัดเป็นงานบุญประจำปีที่สำคัญของวัดผักไหมพุทธาวาส งาน
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดี
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ที่ยิ่งใหญ่ อันมีการสละความเห็นแก่ตัว ของพระเวสสันดร เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ มีการฟังเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์แรก ถึง
กัณฑ์สุดท้าย โดยเชื่อว่าถ้าฟังเทศน์มหาชาติครบทุกกัณฑ์ภายในวันเดียวจะทำให้ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์ การได้รับรู้ถึงความ
เสียสละของพระเวสสันดร ทำให้ผู้คนได้ซาบซึ้งถึงความดีอันยิ่งใหญ่ เกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา มีผลต่อจิตใจของผู้คนให้
ยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ เป็นวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีงามของผู้คน จนทำให้มีการสืบทอด สืบสานประเพณีบุญผะ
เหวดเทศน์มหาชาติกันทุกหมู่บ้าน จากรุ่นสู่รุ่น การจัดงานประเพณีจึงมีคุณค่าทางสังคมเพราะประเพณีทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของผู้คนในสังคม 
   2. ประเพณีบุญข้าวจี่ บุญข้าวจี่ เป็นงานบุญประเพณีของชาวกูยในชุมชน ที่กระทำกันในเดือน 3 จนเรียกว่า บุญ
เดือน 3  บุญข้าวจี่เป็นบุญประเพณีสำคัญที่มีกำหนดอยู่ในฮีตสิบสอง ดังรู้จักกันท่ัวไปว่า ข้าวจี่ คือ ข้าวเหนียวนึ่งให้สุกแล้วนำมาปั้น
เป็นก้อนทาเกลือเคล้าให้ทั่ว เอาไม้เสียบย่างไฟเหมือนไก่ย่าง เมื่อข้าวสุกเกรียมแล้วก็เอาไข่ซึ่งตีไว้แล้วทาแล้วย่างซ้ำอีกกลายเป็นไข่
เคลือบข้าวเหนียว เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลที่เป็นก้อนยัดใส่แทนกลายเป็นข้าวเหนียวยัดไส ้แล้วถวายพระเณร
ฉันตอนเช้า 
   3. ประเพณีบุญสงกรานต์ บุญสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์ ทำกันในเดือนห้า ปกติมี 3 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 
13 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี เหมือนกับภาคกลาง ในวันที่ 13 เมษายน เป็นวันต้นคือวันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 
เมษายน คือวันกลางเป็นวันเนา และวันที่ 15 เมษายน คือวันสุดท้ายเป็นวันเถลิงศก ชาวอีสานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่จะมีการสรงน้ำ
พระพุทธรูป ที่สรงน้ำพระพุทธรูปมักเป็นที่จัดไว้ในที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งตามปกติมักใช้ศาลาการเปรียญ แต่บางวัดก็จัดสร้างหอสรง
ขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ เพื่อทำการสรงในวันสงกรานต์ บุญสรงน้ำ การสรงน้ำมีการรดน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ 
ผู้หลักผู้ใหญ่ ด้วยน้ำอบน้ำหอมเพื่อขอขมาและขอพร เป็นประเพณีอันดีงามควรรักษาไว้ มีการทำบุญถวายทาน การทำบุญสรงน้ำ
กำหนดเอาวันข้ึน 15 ค่ำ เดือนห้า บางทีเรียกว่า บุญเดือนห้า ถือเป็นเดือนสำคัญ เพราะเป็นเดือนเริ่มต้นปีใหม่   
   4. ประเพณีแซนอาหยะ ประจำปี ชาวกูย  ความเชื่อทางศาสนาของชาวกูยมีลักษณะผสมผสานระหว่างศาสนา
พุทธและการนับถือผี (Animism) และมีความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูบ้าง เช่น การบายศรีสู่ขวัญ การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน
และอื่นๆ (กฤษนันท์ แสงมาศและยโสธารา ศิริภาประภากร,2560 : 5)  ภายในชุมชนชาวกูยจะมีทั้งวัดและศาลผีประจำหมู่บ้าน ชาว
กูยบูชาผีบรรพบุรุษ ซึ่งเรียกว่า “ยะจัวะฮ” บนบ้านจะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษ มีธูปเทียนและกรวยที่เย็บจากใบตอง บางบ้านก็จะสร้าง
เป็นศาลผีบรรพบุรุษไว้ใกล้กับศาลเจ้าที่บ้านที่ไม่มีหิ้งหรือศาลก็อาจจะไปไหว้ผีบรรพบุรุษที่หิ้งหรือศาลของญาติพี่น้อง บ้านส่วนใหญ่
จะมีหิ้งบูชาพระพุทธรูปไว้ในบ้านและจะสรา้งศาลผบีรรพบุรุษไว้ใกล้บ้าน การเซ่นบรรพบุรุษจะกระทำอย่างน้อยปีละครัง้ ชาวบ้านจะ
เริ่มพิธีโดยเอาข้าวที่สุกแล้ว กรวยใบตอง ผ้า สตางค์ หมากพลู เอามาวางไว้ใต้หิ้งบูชาทำพิธีเซ่นโดยเอาน้ำตาลโรยบนข้าวสุก จุดเทียน
ปักลงที่ข้าว แล้วกล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครองให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ในขณะที่กล่าวก็เอาเหล้าค่อยๆ รินลงขันอีกใบ เหมือน
การ (จิตร ภูมิศักดิ์.2556: 259 )  กรวดน้ำเสร็จแล้วก็หยิบของที่ใช้เซ่นอย่างละนิดไปวางบนหิ้ง ที่เหลือก็เอาไว้รับประทานและใช้เอง  
นอกจากวิญญาณของบรรพบุรุษแล้ว ชาวกูยยังเคารพนับถือวิญญาณทั่วไป ได้แก่ ภูติผีวิญญาณ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น 
เมื่อจะประกอบการงานใดที่สำคัญเกี่ยวกับความสุขความเจริญจะต้องทำพิธีขจัดปัดเป่า ด้วยความกลัวว่าผีสางเทวดาจะให้โทษหรือ
มาขัดขวางการกระทำ เป็นที่น่าสังเกตว่าในพิธีกรรรมต่างๆเกือบทั้งหมดจะมีข้าวเป็นองค์ประกอบในการเซ่นสังเวยอยู่เสมอ เพราะ
ข้าวเป็นอาหารหลักที่มีบุญคุณและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการเพาะปลูกข้าวเกือบทุกขั้นตอนจะมีการจัดพิธีกรรม สวดสรรเสริญหรือ
แสดงความเคารพข้าว (ยโสธารา ศิริภาประภากรและคณะ, 2560: 5-6) 
   5. ประเพณีสารท เดือนสิบชาวกูยประจำปี  เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษ อุทิศส่วนบุญแก่ผู้ล่วงลับ ลูกหลานได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  (สุริยา คลังฤทธ์ิและ, 2561: 9)  และพบปะญาติมิตร เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้อง
ในพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พิธีแซนโฏนตา ที่สืบทอดกันมายาวนานเช่นกันความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ขอมที่เก่าแก่ของชาวสุรินทร์ผสมผสานกลมกลืนกันมายาวนานนับร้อยปี  โดยมีคนพื้นเมืองอยู่ร่วมกันก็คือชาว กูย ก็ที่มีวิถีชีวิตที่
ค่อนข้างโดดเด่นคือ มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกับช้าง เลี้ยงช้างประดุจหนึ่งคนในครอบครัว ให้ความรักและความเอ็นดูจนเกิดความรักความผูก
ผันระหว่างคนกับช้างแถมทุกหลังคาเรือนของหมู่บ้านช้าง ตากลาง จะมีช้างทุกบ้านและมีวิถีชีวิตทางด้านวัฒนธรรม สืบทอดเป็น
ประเพณีกันมาอย่างยาวนาน  และชุมชนชาวกูยโดยผู้หญิงแต่งกายประจำถิ่นด้วยผ้าถุงไหม เสื้อไหม และชายนุ่งโสร่งผ้าไหมนำ
เครื่องเซ่นไหว้แซนโฎนตา มี ไก่ย่าง เนื้อย่าง หมูย่าง ปลาย่าง ข้าวสาร ข้าวสวย ผลไม้ ขนมกระยาสารท และข้าวต้มหางยาว ข้าวต้ม
ใบมะพร้าวในกระเฉอ หรือ พาชนะเพื่อนำไปทำบุญที่วัดผักไหมพุทธวาส และปฏิบัติเช่นนี้มานานและยังรักษา สืบทอด อนุรักษ์เอาไว้
ให้ลูกหลานต่อไป (ยโสธารา ศิริภาประภากรและคณะ,2561: 1-5)  
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  1.4 วิเคราะห์คุณค่าการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาชุมชนชาวกูย ได้แก่ 
   1.4.1 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเพณีชุมชนและช่วยส่งเสริมคณุค่าและความสำคัญของแหลง่
ศิลปกรรม ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) ให้เด่นชัดขึ้น 
   1.4.2 ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในบุญประเพณีอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษที่ได้รักษา สืบทอดจนกลายเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนที่ดีงาม     
   1.4.3 ช่วยให้เกิดความสามัคคีในการร่วมมือร่วมใจ ดูแล ปกป้องและรักษาสืบทอด ดูแล ร่วมกันอนุรักษ์ และ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ให้คงอยู่ต่อไป (yasothara S.,2017:4)  
   1.4.4 ช่วยเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีงามทางศิลปวัฒนธรรมประเพณชุีมชนให้แก่ชุมชนชาวกูยได้เป็นแหล่งอริยธรรม
ที่ยังมีบุญประเพณีที่งดงาม และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามสายบุญ หรือ การแสวงบุญได้  
   ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   1. ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้แก่ชุมชนชาวกูย 
   2. ช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนในบริเวณนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   3. ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งสันทนาการเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพอนามมัยจิตใจ 
   ด้านการศึกษาและวิจัย 
   1. ช่วยยกระดับคุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและทัศนคติ 
   2. ช่วยให้เยาวชนของชาติมีแหล่งความรู้ทางวิชาการที่จะนำไปสู่การศึกษาและวิจัย ซึ ่งจะมีประโยชน์มา  
สู่ท้องถิ่นในอนาคต 
 
สรุป 
 การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนาชุมชนชาวกูย กรณีวัดผักไหมพุทธวาส ตำบลผักไหม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
จากการศึกษาพบว่า คุณค่าพบว่าทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำถิ่นอาจเป็นสิ่งมีความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสน สิ่งที่ได้ทำให้เกิด
รายได้แก่ชุมชน จากการนำความโดนเด่นของพื้นที่ ให้มาพัฒนาเป็นอย่างสร้างสรรค์ในด้าน ประเพณี วัฒนธรรมประวัติความเป็นมา
ให้หลากหลายมิติ คุณค่า ผู้เข้ามาร่วมในงานบุญประเพณีได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ทำให้ได้รับความรู้ เป็นการช่วยควบคุมจิตและ
พฤติกรรมได้ในระดับหนึ่ง ทำให้เกิดในด้านสุนทรียศาสตร์ด้วยทางหนึ่งในการท่องเที่ยวและจิตใจที่เอิบอิ่ม  คุณค่าทางอิทธิพลของวัด
พบว่ามีความสำคัญทำให้เกิดพลังในด้านต่างๆ ทำให้ผู้คนได้ปฏิบัติตาม คล้อยตาม เห็นตาม มีความเชื่อในความคุณงามความดี 
โดยเฉพาะด้านการดำเนินชีวิต ทำให้บุคคลเว้นข้อห้าม ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกาของสังคม ชุมชน และแนวทางในการดำเนิน
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องการศึกษาระบบสังคมกับความสัมพันธทางจิตวิญญาณของกลุมชาติพันธุชาวไทยกูย  มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 
คือ 1.) เพื่อศึกษาระบบสังคมกับความสัมพันธทางจิตวิญญาณความเป็นมาของกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์  2.) เพื่อวิเคราะห์
พิธีกรรมแกลมอของกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และมีการศึกษาพื้นที่ การสัมภาษณ์ การประชุม และ
ร่วมในพิธีกรรม กลุ่มเป้าหมาย 12 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบพิธีกรรม เมื่อวิเคราะห์จะให้ความหมายที่มา ด้านสายสัมพันธ์ ของสังคมและด้านจิตวิญญาณ
ของบรรพบุรุษ ในพิธีกรรมเป็นรูปแบบโครงสร้างทางสังคมของชาวไทยกูยที่มีต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้อาศัยรูปแบบพิธีเป็นจุด
ประสานและเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ ชุมชน สังคม และยังมีส่วนร่วมของสมาชิคในครอบครัว เครือญาติ  ดังนั้น 
พิธีสื่อสารถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมระบบสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทย
กูย เข้าไว้ด้วยกันอย่างเข็มแข็ง เป็นจุดสำคัญทำให้มีการเกื้อกูลกัน และแบ่งปันความรักจนกลายเป็นชุมชนที่เข็มแข็งในสังคมปัจจุบัน 
สายสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่กำลังบ่งบอกถึงพื้นฐานความมั่นคงความรักและการมีส่วนร่วมโดยเห็นคุณค่าประโยชน์ของพิธี การศึกษาถึง
ระบบโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ภายใน และวิเคราะห์ออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้  “พิธีแกลมอ” เป็นพิธีสำคัญของชาวไทยกูย เป็น
พิธีบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และการรักษา มีการทำนายและพยากรณ์ กลุ่มชนนี้ยังให้ความสำคัญ  เป็นการบอกถึงระบบ
โครงสร้าง ระหว่าง มนุษย์ พิธีกรรม วิญญาณและการเกื้อกูลได้เป็นอย่างดี  
 

คำสำคัญ:   สายสัมพันธ์, สังคม, จิตวิญญาณ, กลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยกูย 
 

Abstract 
 The study of the study of social systems and the spiritual relationship of Thai Kui ethnic group It has two 
objectives: 1.) to study the social system and the spiritual relationship of the Thai Kui group. Surin 2.) To analyze 
the glamor ritual of the Thai Kui group. Surin is a qualitative study and has field studies, interviews, meetings, and 
participation in rituals. Target group 12 people 
 The results showed that ritual form When analyzing, it gives meaning to the origin. relationship of the 
social and spiritual aspects of the ancestors The ritual is a form of social structure of the Thai Kui people towards 
their ancestors' spirits. between man and man and community, society and also the participation of members of 
the family and kinship. Therefore, the ceremony of communicating the souls of the ancestors is part of the 
connection between the social and spiritual system of the Thai Kui ethnic group. together firmly It is an important 
point for mutual support. and share love to become a strong community in today's society This bond is what is 
indicative of a foundation of stability, love, and participation by appreciating the benefits of the ceremony. 
 

  
1 สาขา การสอนสังคมศึกษา และ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2 หัวหน้าหลักสูตรการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3 นักวิชาการอิสระ บ้านเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
4 นักวิชาการอิสระ บ้านศาลาสามัคคี ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ์
5 อาจารย์, วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว   
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A study of the internal structural system And analyzed it to be useful to the perception that "Glamor ceremony" 
is an important ceremony of Thai Kui people. It is an ancestral spirit worship ceremony and healing. This group 
is also important. It is a very good indication of the system of structures between human beings, rituals, spirits 
and salvation. 
 

Keywords:   Relationship, Society, Spirituality, Thai Kui Ethnic Group 
 
บทนำ  
 แถบอีสานใตมีกลุมชาติพันธุของชาวไทยกูย เขามาอาศัยตั้งแตโบราณกลุมชาวไทยกูยเปนกลุมชาติพันธุที่ ชอบอยูกันเปนก
ลุม ชุมชน มีอัธยาศัยดี มีสัมมาคารวะ และเอื้ออาทร แบงปนกัน ระบบโครงสรางทางสังคม ชาวชนนี้นับวามักจะอยูกันเปนครอบ
ครัวใหญ สรางที่อยูใกลกันและพึ่งพิงอาศัยกันถือเปนระบบสังคมที่อบอุน ในระบบสังคมของชาวกูย เปนระบบแบบพึ่งพาอาศัยกัน  
ชวยเหลือเอื้อเฟอ แบงปนกันมาก เปนกลุมหนึ่งท่ีรักความสงบ อยูแบบพอเพียง การดำเนินอาชีพน้ันเรียบงาย ในระบบโครงสรางทาง
ความเชื่อชาวไทยกูย มีความเช่ือในอำนาจเหนือธรรมชาติและมีความเช่ือมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ มีความเช่ือในอำนาจผีวิญญาณของ
บรรพบุรุษและมีความเชื่อในเครื่องรางของขลังในชนิดตางๆ ที่มาจาก เขาสัตว สัตว งา ไมมงคล หินบางชนิด วานมงคลเปนตน (ยโส
ธารา ศิริภาประภากรและคณะ, 2562 : 5) จากการกลาวมานั้นแสดงใหเห็นถึงระบบโครงสรางความเปนอยู การอิงอาศัย พึ่งพิงและช
วยเหนือกันตลอดถึงระบบโครงสรางทางความเชื่อที่ชนกลุมนี้มี ถือเปนสิ่งมงคลตามความเชื่อ และทั้งสองระบบที่กลาวถึงนี้ถือวาเป
นระบบสังคมของกลุมชาวไทยกูย และระบบโครงสรางทางความเชื่อทางจิตวิญญาณหรืออำนาจวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ ทั้งสองระบบนี้เป
นความเกี่ยวของ สัมพันธเปนอันเดียวกันที่กลุมชาวไทยกูยนี้ไดใชและดำเนินมารวมกันเวลาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน 
(PraDamolee, 2017 : 4 ) สายสัมพันธทางสังคมและจิตวิญญาณของกลุมชาติพันธุชาวไทยกูย ที่แสดงใหเห็นและปรากฏใหเห็นชัด
ในรูปแบบ พิธีกรรม ทาสามารถแสดงได สองระบบ คือ ระบบทางสังคมและระบบจิตวิญญาณที่ปรากฏเปนองครวม นั้นคือ แกลมอ
พิธีกรรมนี้เปนภาวะรูปแบบโครงสรางทางสังคมที่มีตอจิตวิญญาณ โดยอาศัยรูปแบบพิธีกรรมเปนจุด ประสานและเชื่อตอ สื่อสาร 
(Yasothara, S .2017 : 2-3) ที่อาจรวมไดทั้งสังคมและจิตวิญญาณมารวมกันในองคประกอบเดียวกัน ดังนั้นแกลมอเปนสวนเชื่อม
ระบบสัมพันธทางสังคมและจิตวิญญาณของกลุมชาติพันธชาวไทยกูยเขาไวดวยกันอยางแนนแฟน จุดนี้ถือเปนจุดหนึ่งที่ทำใหความ
เกิดความรัก หวงแหน สื่อสารรวมมือและกลายเปนชุมชนที่เข็มแข็ง ไดในสังคมปจจุบัน ที่หาแหลงยึดเหนี่ยวตามระบบโครงสราง
เสมือนกลุมชาวไทยกูย นี้ ไมคอยมี ประโยชนตามโครงสรางเปนสิ่งที่กำลังบงบอก ถึงพื้นฐานความมั่นคง ความรักความหวงแหน 
และรวมกันรักษาโดยเห็นคุณคา ประโยชนของ พิธีกรรมแกลมอกับการเขาศึกษาถึงระบบโครงสรางภายในที่ซอนอย ูเพื่อถอดออกมา 
ใหเปนประโยชนตอการศึกษาตอไปได 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระบบสังคมกับความสัมพันธทางจิตวิญญาณความเป็นมาของกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ 
 2. เพื่อวิเคราะห์พิธีกรรมแกลมอของกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ด้านเอกสาร ได้แก่  เอกสาร หนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ ตำรามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ 
หนังสือวิถีชาวกูย วิจัย บทความทางวิชาการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ความเช่ือ พิธีกรรม วัฒนธรรม 
ฐานคติ ประเพณีชุมชน และกลุ่มชาวไทยกูย เป็นต้น  
 2. ด้านพื้นที่  ได้แก่  บ้านสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เพราะเป็นพื้นที่มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม
ทางด้านความเช่ือท่ีมีต่อพิธีกรรมแกลมอ ท่ีมีต่อการรักษา บำบัด ผู้ป่วย และเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาวไทยกูย  
 3. ด้านกลุ่มประชากร ได้แก่ นักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 คน ผู้นำชุมชน 1 คน ผู้ทำพิธีกรรมแกลมอ 
ที่เป็นอาจารย์ประกอบพิธี 2 คน ผู้ร่วมพิธีกรรมแกลมอ  5 คน ปราชญ์ท้องถิ่น 1 คน  ครูโรงเรียนสำโรงทาบ 2 คน รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 12 คน  
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาเอกสาร ที่ได้จาก หนังสือ ตำรา งานวิจัย บทความทางวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมแกลมอ สังคม ชุมชน  กลุ่มชาวไทยกูย เป็นต้น 
 2. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาบริบท บ้านสำโรงทาบ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อของชาวไทยกูย  มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
 3. ติดต่อประสานงานกับทางชุมชนเพื่อขอทำการศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อสัมภาษณ์ แห่งข้อมูลที่เป็นประชากรที่
สามารถให้คำตอบที่มี ความเป็นมา ความสำคัญ กลุ่มชาติพันธุ์ อัตลักษณ์  คุณค่า ประโยชน์ ต่อการพัฒนาแนวทางและเป็นบ่อเกิด
ของการศึกษาสถานท่ีแห่งนี้ โดย แบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้นำชุมชน  (2) ปราชญ์ชาวบ้านและชุมชนชาวกูย เพื่อแสดงแนวคิด
และอธิบายถึงพื้นที่ทำการศึกษาว่ามีคุณค่าและประโยชน์ในด้านสังคม ฐานคติ คำสอน (3) กลุ่มประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธีกรรม 
ประจำในพื้นที่และเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และขออนุญาตร่วมพิธีกรรม และขออนุญาตในการถ่ายทำวิดีโอ ที่มีองค์ประกอบ 
รูปแบบ ขั้นตอน กระบวนการ ในพิธีกรรมและขออนุญาตในการถ่ายภาพเพื่อนำมาประกอบในการศึกษาซึ่งรับการอนุญาตให้กระทำ
การศึกษาได้จากผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ประกอบพิธีกรรมแกลมอ และชุมชนในพ้ืนท่ี   
 4. ทำหนังสือขออนุญาตในการในการสัมภาษณ์ และจัดประชุมโพกัสกรุ๊ป ในพื้นที่โรงเรียนบ้านสำโร งทาบ ตำบลสำโรง
ทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
 5. ทำการรวบรวมประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาและนำเสนอ    
 
ผลการศึกษา 
 ความเป็นมาของกลุมชาวไทยกูยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
 “กูย” หรือ “กวย” เปนสื่อสาย หรือ สายเลือดเดียวกันตางกันท่ี สำเนียง เสียงพูด เทานั้น กูย –กวย เปนช่ือแทนกลุมชนที่
มีความแตกตางทางฐานวัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี และการดำรงชีวิตกลุมชาวไทยกูย ในเขตอีสานใต มีปรากฏมีใน
พื้นที่ จังหวัด สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด อุบลราชธานีนครราชสีมา ยโสธร เปนตน กลุมชาวไทยกูย จะมีภาษาพูด เปนของ
ตนเองเขาใจไดถาสามารถพูดและเขาใจความหมาย (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2560 : 3)  กลุมชาวไทยกูยเปนชนกลุมหนึ่ง ที่อาศัย
น้ำ เพื่อการเกษตร และอาชีพหลักคือ การเกษตรมีความเชื่อตอสิ่งเหนือธรรมชาติ และใหความเคารพธรรมชาติ ในรอบปมี 2 วาระ
พิธีกรรมสำคัญเพื่อบูชาตออำนาจเหนือธรรมชาติ ชาวไทยกูย เรียกวา “อาหยะ” หรือ “อาหยะจูย” (กฤษนันทแสงมาศ,2560: 2-3) 
ชาวไทยกูยจะมีวาระการเซนไหว ที่สำคัญคือ ขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 และ ขึ้น 6 ค่ำเดือน 6 ในรอบปเปนพิธีบูชาอาหยะ เพื่อขอความอุดม
สมบูรณแกการทำเกษตร ฝน ฟา ตกตองตามฤดูกาลดวย นี้คือ ชวงเดือน 6 ในสวนเดือน 3 นั้น เปนพิธีถวายเพื่อตอบแทน อายะ ที่
ไดรักษา คุมครอง ใหไดผลผลิตดีงอดงามจึงเปนเสมือนการตอบแทนคุณของมนุษยที่มีตอ “อายะ” (Yasothara S .,2017: 2-3) “อา
ยะ” เปรียบไดวาเปนเทพบริบาลชนเผา ที่ชาวไทยกูยนับถือ และใหความสำคัญมากในเรื ่องการดำเนินชีวิต เมื่อถึงกำหนดวัน
สำคัญกลุมชน จะรวมตัวกันเพื่อ ทำพิธีกรรมเซ็นไหว อายะ ในพ้ืนท่ี ทองถิ่นที่ตนอาศัย เปนตน 
 สิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไมเห็น ชาวไทยกูยจะใหความเชื่อถือมากเพราะอำนาจเหลานั้นสามารถใหไดทั้งคุณและโทษได 
ดังนั้นจึงเกิดพิธีกรรมบูชา เซ็นไหว บวงสรวง สิ่งตางๆที่เชื่อวา สัญลักษณมีอำนาจวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ อาทิ  1.ปะกำชาง ชาวไทยกูย  
มักสรางศาลนี้เพื่อไวเสนปะกำชางเพื่อเคารพบูชา (Pradammamolee,2017: 2-4)  2. อาหยะ หรือ ยะ ชาวไทยกูยจะสรางศาลไว
ทิศตะวันตกของชุมชน เพื่อกราบไหวบูชา หรืออาจเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือโบราณเชื่อวายังมีวิญญาณรักษาอยู (yasothara,2017 :  
2-3)  3.วิญญาณบรรพบุรุษ ชาวไทยกูยเชื่อมากในเรื่องผีวิญญาณ มักมีการเซนไหว เคารพบูชาในพิธีกรรมตางๆ อาทิ พิธีแกลมอ 
(ยโสธารา ศิริภาประภากร,2560 : 5-9 ) เปนตน 
 ความเชื่อที่มีตอพิธีกรรมแกลมอ 
 “แกลมอ” เปนพิธีกรรม เฉพาะชนกลุมนี้เปนพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษในตระกูล (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2557 : 57-60) 
ตามสายเลือด ในพิธีกรรมยังเปนพิธีกรรมเซนไหวดวงวิญญาณ (Yasothara,2560 :5-7) พิธีกรรมยังปรากฏมีการรักษาแบบดั้งเดิม 
การรักษาดวยพิธีกรรมและพิธีกรรมแกลมอยังเปนอีกพิธีกรรมหนึ่งในการพยากรณ ทำนายดวย (Yasothara,2560 :11-12) ความ
เชื่อที่มีกลุมชาวไทยกูยมีใหนั้นเปนระบบความเช่ือที่มีตอพิธีกรรม ที่เรียกวา แกลมอ พิธีกรรมนี้ เปนความเฉพาะของกลุมชาวไทยกูย 
ที่จัดขึ้น โดยใช สัญลักษณศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวกัน อาทิ ชาง มา โหมงที่จัดสานดวยไขไกและวงรอบดวยขาวเปลือก ธนู ลูกศร ดาบ 
เรือ ไมพาย เสนปะกำ ผาถุงชาวกูย สไบ บายศรีโรงเหยียบ และการจัดโรงพิธีกรรม ที่จะจัดโดยปกโรงพิธีกรรมเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส จุด
กลางมีการตั้ง เครื่องบูชาและจัดเปนชั้นๆ ได 3 ชั้น (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2559 : 52-53) บายศรีจะอยูสวนบนสุดรองลงมา
จะเปนเครื่องที่ใชในพิธีกรรมตางๆ รูปแบบลักษณะเชนนี้จะเปนความเฉพาะของชนกลุมชาวไทยกูยเมื่อเวลาจัดพิธีกรรมแกลมอ เช
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นนี้ จะจัดในลักษณะเดียวกันนี้โดยไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ยังรักษารูปแบบ ดั้งเดิมแมนในปจจุบันก็ยังเปนในลักษณะ
ดั้งเดิมอยูไมเปลี่ยนแปลงไปมาก ถาเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในรูปแบบ นำเครื่องเสียงมาชวยเสริม สวนเครื่องไหว ก็สามารถหาซื้อมาได
เพราะมีความสะดวก แตรูปแบบ การบูชาลักษณะการประกอบพิธีกรรม การรายรำตามขั้นตอนก็ยังปรากฏตามการรำตามขั้นตอนเช
นการรำบูชาครูการรำแหบายศรี ขาวตอกดอกไม รำดาบฟนกาบ รำชาง รำมา รับจับชางมา รำเหยียบโรงชาง (ยโสธารา ศิริภา
ประภากร,2560 : 4-5) การรำเหลานี้ยังปรากฏในพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย ที่จัดวาเปนพิธีกรรมเฉพาะที่นาสนใจและเปนเอ
กลักษณอยางนาจับตอง เพราะเปนการบอกถึงเรื่องราว ความสัมพันธ เกี่ยวของ ที่มา ประวัติศาสตรและวิถีการดำเนินชีวิตใน
รูปแบบตางๆ ไดเปนอยางดีโดยผาน ฐานคติของ พิธีกรรมแกลมอชาวไทยกูยใหความเชื่อตอบรรพบุรุษวา วิญญาณนั้นยังไมไปไหน
รักคอยรักษา ดูแล คุมครองและยังชวยลูกหลานอยู (Yasothara S. ,2017 : 3-5) พิธีกรรมไดเปนสวนชวยเชื่อมตอ สื่อสาร หรือเชื้อ
เชิญใหดวงวิญญาณบรรพบุรุษเหลานั้นใหเขามาเพื่อสื่อสารถึงลูกหลานได โดยผานรางทรง ดังนั้น พิธีกรรมแกลมอจึงเสมือนเปนพิ
ธีกรรมที่ลูกหลานทุกคนจะไดอยูใกลบรรพบุรุษของตนเองเปนระบบที่ใชพิธีกรรมแกลมอเพื่อเปนฐานทางสังคม ไดในรูปแบบ ดวง
วิญญาณ พิธีกรรม ชุมชนอาจารยนำพิธีกรรมญาติและผูรวมในพิธีกรรม เปนตน 
 สายสัมพันธสังคมชาวไทยกูยกับพิธีกรรมแกลมอ 
 ชาวไทยกูยเปนกลุมชนหนึ่งที่ใหความสำคัญตอพิธีกรรมแกลมอ เชื่อวาเปนพิธีกรรมเพื่อการบูชาของรักษาครู หรือ เทวดาที่
รักษารางกาย และเปนพิธีกรรมการบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษของตนเองดวยชาวไทยกูยมีฐานคติความเชื่อวา ในปหนึ่งๆตองทำ
พิธีกรรมแกลมอ เพื่อบูชาบรรพบุรุษ เพราะมีความเช่ือวาครอบครัวของตนเองจะอยูเย็นเปนสุข เปนไดรับพรจากบรรพบุรุษดวยทาง
หนึ่ง แมนถาไมจัดพิธีกรรมเชนตามความเชื่อ นั้นมักกลาวกันวา อาจเกิดความเจ็บปวย ในครอบครัวเกิดความทุกขรอนไดดวยเหตุ
ฐานคติที่วามาจากบรรพบุรุษที่ไมพอใจนั้นเอง ดังนั้นชาวไทยกูยจึงไดใหความสำคัญตอบรรพบุรุษมากเพราะ จึงเปนระบบโครงสรา
งทางฐานวัฒนธรรมของชนกลุมนี้ (ยโสธารา ศิริภาประภากร,2560 : 3) ในการจัดประกอบพิธีกรรมแตละครั้งจะเปนการรวมกลุมชน 
ที่มีผูเขารวมในพิธีกรรมมากบางพื้นที่มีคนมารวมเปน 15 คน ถึง 20 คน ก็มีถึงเปนพิธีกรรมที่ใหญมาก แตโดยสวนมากในพิธีกรรม
แกลมอบางพื้นที่ มีผูเขารวมในพิธีกรรรมแกลมอ อาจใช ผนูำพิธีกรรม อาจารยใหญ (ครูบาพึด) และผูเขารวมในพิธีกรรมประมาณ 5-
6 คน และญาติของผูรวมในพิธีกรรมแกลมอก็สามารถจึงประกอบพิธีกรรมได ในบางกรณีอาจมีคนปวย ที่เชื่อวาเปนการกระทำจาก
หลายสาเหตุ เชนโดยผีบรรพบุรุษเปนผูกระทำ ถูกคุณไสยศาสตรจาก ผีวิญญาณ หรือ รูปแบบอื่นๆก็จะมีการจัดพิธีกรรมรักษาตาม
แบบดั้งเดิม โดยใหครูบาใหญเปนผูรักษาทั้งนี้เบื้องหลังการรักษาก็มาจากดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเองเปนผูมา เขารางและเปนผู
บำบัด รักษา ให เปนตน ดังนั้นการจัดพิธีกรรมแตละครั้งของพิธีกรรม จึงเปนการรวมกลุมชน ที่เปนเครือญาติเองหรือ ผูอยูใกลบาน 
เรือนเคียงจะเขามาชวยเหลือกันในรูปแบบตางๆ อาทิ เงิน อาหาร น้ำหวาน เหลา บุหรี่ ดอกไมธูปเทียนหรือแมนแตการเขามาชวย
ทำอาหาร โรงพิธีกรรม จัดเครื่องบูชา ดวยเปนตน ชุมชนชาวไทยกูยจึงผูกพันกับความเช่ือและพิธีกรรม แกลมอ มาตั้งแตสมัยโบราณ 
และยังรักษาไวจนถึงปจจุบัน 
 สายสัมพันธทางจิตวิญญาณ ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกลมอ 
 สายสัมพันธของผูเขาในพิธีกรรมแกลมอถือวาเสมือนเปนผูที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษกำลังสถิตรางกายอยูในพิธีเปนพิ
ธีกรรมเชิญบรรพบุรุษมาในพิธีกรรมโดยผานรางทรง ดังนั้นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่ยังปรากฏอยูในพิธีกรรม แสดงใหเห็นถึง ภาพ
สะทอนที่ปรากฏในพิธีกรรมแสดงถึงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่มาปรากฏในพิธีกรรม “แกลมอ” สายใยของสังคมและจติวิญญาณ 
“แกลมอ”เปนพิธีกรรมของกลุมชนชาวไทยกูยมาตั้งแตโบราณ ถือเปน พิธีกรรมหนึ่งท่ีกลุมชนชาวไทยกูย จะใหความสำคัญพิธีเปนเส
มือนสายใย ที่เช่ือมตอ สื่อสาร สัมผัสถึงวิญญาณของดวงวิญญาณบรรพบุรุษได (ยโสธาราศิริภาประภากร,2560 : 22-25) พิธีกรรมเป
นภาพสะทองใหเห็นถึงกลุมชาวไทยกูยที่มีตอดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ และใหความสำคัญ ที่กลุมชนมีตอพิธีกรรม “แกลมอ” น้ี
สังคมชาวไทยกูยเปนระบบสังคมที่สะทอนใหเห็นถึง ความเช่ือพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏในพิธีกรรมแกลมอ 
 
สรุป 
 สายสัมพันธทางสังคมและจิตวิญญาณของกลุมชาติพันธชาวไทยกูยที่แสดงใหเห็นและปรากฏใหเห็นชัดในรูปแบบพิธีกรรม 
ทาสามารถแสดงได สองระบบ คือ ระบบทางสังคม และระบบจิตวิญญาณที่ปรากฏเปนองครวมพิธีกรรมเปนภาวะรูปแบบโครงสรา
งทางสังคมที่มีตอจิตวิญญาณ โดยอาศัยรูปแบบพิธีเปนจุด ประสาน และเชื่อตอสื่อสาร ที่อาจรวมไดทั้งสังคม และจิตวิญญาณมารวม
กันในองคประกอบเดียวกันแกลมอเปนสวนเช่ือมสายสัมพันธทางสังคมและจิตวิญญาณของกลุมชาติพันธชาวไทยกูยเขาไวดวยกันอย
างแนนแฟน จุดนี้ถือเปนจุดหนึ่งท่ีทำใหความเกิดความรัก หวงแหน สื่อสาร รวมมือและกลายเปนชุมชนที่เข็มแข็ง ไดในสังคมปจจุบัน 
ที่หาแหลงยึดเหนี่ยวตามระบบโครงสราง เสมือนกลุมชาวไทยกูย ไมคอยมี ประโยชนตามโครงสรางเปนสิ่งที่กำลังบงบอก ถึงพื้นฐาน
ความมั่นคง ความรักความหวงแหน และรวมกันรักษาโดยเห็นคุณคา ประโยชนของ พิธีกรรมแกลมอกับการเขาศึกษาถึงระบบโครง
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สรางภายในที่ซอนอย ูเพื่อถอดออกมาใหเปนประโยชนตอการศึกษาตอไปได“แกลมอ” เปนพิธีกรรมเฉพาะชนกลุมเปนพิธีกรรมบูชา
ผีบรรพบุรุษในตระกูลตามสายเลือดในพิธีกรรมยังเปนพิธีกรรมเซนไหวดวงวิญญาณ การรักษาดวยพิธีกรรมและพิธีกรรมแกลมอยังเป
นอีกพิธีกรรมหนึ่งในการพยากรณ ทำนาย ชาวไทยกูยเปนชุมชนกลุมชนหนึ่งที่ใหความสำคัญตอพิธีกรรม คือ แกลมอ เชื่อวา เปนพิ
ธีกรรมเพื่อการบูชาของรักษาเทวดาที่รักษารางกาย และเปนพิธีกรรมการบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรษุของตนเองดวยชาวไทยกูยมฐีาน
คติความเชื่อวา ในปหนึ่งๆตองทำพิธีกรรมแกลมอ เพื่อบูชาบรรพบุรุษ เพราะมีความเชื่อวาครอบครัวของตนเองจะอยูเย็นเปนสุข 
สายสัมพันธของผเูขาในพิธีกรรมแกลมอถือวาเสมือนเปนผูที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษกำลัง สถิตรางกายอยูเปนพิธีกรรมเชิญบรรพ
บุรุษมาในพิธีกรรมโดยผานรางทรงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่ยังปรากฏอยูในพิธีกรรมแสดงใหเห็นถึงภาพสะทอนที่ปรากฏใน
พิธีกรรมแสดงถึงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่มาปรากฏในพิธีกรรม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31- 40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด  
มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
เคยมาเที่ยวจำนวน 1 – 3 ครั้ง และเคยได้ข้อมูลข่าวสารมาจากหลายช่องทาง ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย
ทุกด้านในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019   
(โควิด 19) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.26, S.D. = 0.707)  โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ด้านโบราณสถานและประวัติศาสตร์ ( x =4.52, S.D. = 0.628) รองลงมาคือด้านคุณค่าทางศาสนาและพิธีกรรม ( x =4.45, 
 S.D. = 0.623) และ ด้านความสวยงามและความสะอาด  ( x =4.30, S.D. = 0.655) ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ:   ความพึงพอใจ, นักทองเที่ยวชาวไทย, วัดพนัญเชิงวรวิหาร, ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study the demographic character and to study the satisfaction of 
Thai tourists towards traveling to Phanan Choeng Wora Vihara temple, Ayutthaya province during the spread of 
coronavirus (COVID-19) situation. The samples were selected by Accidental Sampling method with 400 samples 
in size. The research tools were the questionnaires. The research data was analyzed through frequency, 
percentage, means and standard deviation. The research result found that most of Thai tourists were female, 
aged between 31-40 years old, graduated with bachelor’s degree, single status and living in central region of 
Thailand. They are mostly company employees with income of 10,000-20,000 per month, traveling to this temple 
1-3 times before and used to receive the news and data about the temple from various medias. Therefore, Thai 
tourists had the average satisfaction towards traveling to Phanan Choeng Wora Vihara temple, Ayutthaya province 
during the spread of coronavirus (COVID-19) situation at the highest level ( x = 4.26, S.D. = 0.707). The top  
three factors that Thai tourist satisfied the highest level were  archaeological and historical factors ( x = 4.52,  
S.D. = 0.628),  religion and worship factor ( x = 4.45, S.D. = 0.623) and beauty and cleanliness factor ( x = 4.30, 
S.D. = 0.655) respectively.  
 

Keywords:   Satisfaction, Thai tourists, Phanan Choeng Wora Vihara temple, Coronavirus (COVID-19) 
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บทนำ 
 การท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563 ประสบปัญหาอย่างหนักด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ประชาชนมีกำลังซื้อน้อยลงและกลัวการระบาดของโควิด 19 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติลดลงจำนวนมาก ซึ่งกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม  รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวที่
สำคัญ โดยดร.เสาวณี จันทะพงษ์ และ ทศพล ต้องหุ ้ย (2563)  ได้วิเคราะห์ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลก:  
This Time is Different โดยมุมมองของหลายสถาบันคาดว่า COVID-19 จะสร้างมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรณีของ
โรคซาร์สที่มีจุดกำเนิดที่จีนเช่นกัน โดยครั้งนั้นมีการประเมินว่าทำให้ GDP โลกลดลง 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือคิดเป็น 
0.14% สำหรับผลกระทบครั้งนี ้ ในด้านการค้าโลก รายงานของ UNCTAD (2020) ชี้ว่าดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของจีนเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงต่ำสุดตั ้งแต่ปี 2547 และประเมินว่าจะสร้างความเสียหายต่อการส่งออกในห่วงโซ่อุปทาน 50,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลกระทบมากสุดใน EU (15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รองลงมาคือ สหรัฐฯ (5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.) 
ญี่ปุ่น (5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกาหลี (3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เวียดนาม (2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ไทยติดอยู่ที่
อันดับ 11 ด้วยมูลค่าความเสียหาย 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอุตสาหกรรมผลิตยางและพลาสติก เครื่องมือเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ 
อุปกรณ์สื่อสาร ยานยนต์ ในไทยเป็นสาขาที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ด้านการท่องเที่ยว สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
(IATA) ประเมินว่ากรณีที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด รายรับการท่องเที่ยวโลกจะลดลง 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเอเชียจะ
ได้รับผลกระทบสูงสุด รองลงมาคือ ยุโรปอื่น ญี่ปุ่น อิตาลี และเยอรมนี ซึ่งล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนขณะที่
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่า จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสูญเสียรายได้
กว่า 2.5 แสนล้านบาท  
 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจำนวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในรูปภาพที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในไตรมาส 1/2563 นั้น 
นักท่องเที่ยวชาวจีนมีพึยง 1,247,564 คน ลดลงถึงร้อยละ 60.01 และประเทศมาเลเซีย 619,400 คน ลดลงร้อยละ 32.36 ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมากต่อสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสำคัญในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1  สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ไตรมาส 1/2563 
 

 ที่มา:  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) 

 
 นักวิจัยได้เล็งเห็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่จะกระทบความพึงพอใจและความมั่นใจของนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางท่องเที่ยวใน
สถานท่ีท่องเที่ยวที่สำคัญในหลาย ๆ จังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดหรือะสถานที่ที่ประกอบศาสนพิธี
และที่ท่องเที่ยวที่มีโบราณสถานและมีประวัติศาสตร์ เพราะจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาสต่างชาติเดินทางไปไหว้สักการะอย่าง
สม่ำเสมอ โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะเห็นได้ว่าหลายจังหวัดเช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตร
มาส 2/2563 มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นกว่าไตรมาส 1/2563 จากแนวโน้มสถานการณ์ระบาดที่รุนแรงขึ้น และการใช้
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มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้นภายหลังการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งการประกาศเคอร์ฟิวหรือห้ามบุคคลออก
นอกเคหสถานท่ัวประเทศช่วงเวลา 22.00-04.00 น. การห้ามการเดินทางระหว่างจังหวัดที่ไม่จำเป็น การห้ามการจัดประชุม สัมมนา 
และนิทรรศการ และที่สำคัญ คือ การยกเลิกวันหยุดและกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องประจำปีที่สำคัญ
ของชาวไทย ทำให้มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันให้ได้ตามมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขกำกับและตามกฎหมายที่ประกาศ 
 การวิจัยในครั้งจึงให้ความสำคัญกับวัดที่มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดย
ได้เลือกวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมีการประกาศและกำชับที่ชัดเจน รวมไปถึงเป็นวัดที่เก่าแก่ มี
โบราณสถานและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทางวัดได้ประกาศ
แนวทางในการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยกำหนดให้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2563 เฉพาะใน
ส่วนของพิธีสงฆ์ไทย และพิธีสงฆ์จีน เท่านั้น โดยได้งดการโยนติว้ และ รวมไปถึงแจกทานท่ีจะเป็นการรวมคนหมู่มาก สำหรับการแจก
ทานข้าวสาอาหารแห้ง ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคไว้กับทางวัดจะประสานกับทางฝ่ายราชการ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายแก่ประชาชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป โดย 7 มาตรฐาน SHA ป้องกันโควิด 
: สำหรับการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัย ทางวัดพนัญเชิงได้มีมาตรการป้องกันตาม
มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ดังนี้ 1. มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือ 2. ทำความสะอาดสถานที่
อย่างสม่ำเสมอ 3. มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ 4. มีการเช็กอินไทยชนะ 5. นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย 6. พนักงานต้องสวม
หน้ากากอนามัย 7. รักษาระยะห่าง เช่น มีแผ่นกั้นท่ีเคาน์เตอร์ 
 ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังเดินทางเที่ยวหรือแวะสักการะวัดที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะมีความสำคัญ
อย่างมากต่อประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม วรรณกรรมและการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่มีการค้าขายและสร้างรายได้
และเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัด โดยเฉพาะวัดพนัญเชิงที่มีกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีมากมาย ซึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยว
ในช่วงปลายปี 2563 และต้นปี 2564 นั้น อาจมีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากจะเดินทางมากขึ้นตามมาตรการต่าง ๆ ที่
รัฐบาลและเอกชนฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลงยังคง
ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ให้นักท่องเที่ยวเกิด
การใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากข้ึนในลักษณะไทยเที่ยวไทยด้วยรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ( Responsible 
Tourism) โดยภาครัฐได้จัดโครงการเที่ยวปันสุขฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในสองแพ็คเกจ 
คือ เราเที่ยวด้วยกัน และ กำลังใจ โดยมีการกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินการ
เป็นรูปธรรมได้ในอนาคต 
 นักวิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหารเพิ่มขึ้นในทุก ๆปี ทั้งเพื่อไหว้สักการะ
และศาสนพิธี รวมไปถึงเที่ยวชมโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของวัดนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดอื่น ๆ ได้นำผลวิจัยไปใช้เพื่อปรับปรุงและ
เตรียมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยไดม้ั่นใจและประทับทุกครัง้ที่มาท่องเที่ยว และงานวิจัยนี้ยัง
สามารถเป็นแนวทางให้วัดและสถานท่ีสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ นำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อศึกษาลักษณะของประชากรศาสตร์ของนักท่องเที ่ยวชาวไทยในการท่องเที ่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
 
กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบจากแนวคิดทฤษฎี การท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ และการทบทวนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนได้ 
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้คือ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 นักวิจัยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 ตัวอย่าง 
และเลือกสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19) ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแบบ (Simple Random Sampling) 
โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการหาค่าจากตารางสำเร็จรูปของ Yamane (1973) ในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความ
เชื ่อมั ่น 95% ทำให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที ่สามารถเชื ่อถือได้จำนวน 400 คน โดยมีเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วย
คำถามปลายปิด และปลายเปิด ซึ่งได้ค้นคว้าและดัดแปลงจากแนวคิดงานวิจัยที่ใกล้เคียงของผู้วิจัยที่ได้ทำการวิจัยมาแล้ว โดยไดจ้ัด
เรียงลำดับเนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดยศึกษาเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed End) มีคำตอบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choice) และ เลือกตอบเพียงข้อเดียว มีคำถามจำนวน 9 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยวชาวไทยในการท่องเที ่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 35 ข้อ แบ่งออกเป็น 
7 ด้าน 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามแบบเปิด เพื่อเปิดรับการติชมและแนะนำ 
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนั้น นักวิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ช่วย
ตรวจสอบ แนะนำและให้คะแนนค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) โดยทุกข้อมีค่าคะแนนระหว่าง 0.50-1.00 ซึ่งหมายถงึมี
ค่าความเที่ยงตรงท่ีใช้ได้  ท้ังนี้การทดสอบความเชื่อมั่น  
 (Cronbach's Alpha) นั้นได้ดำเนินการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสำรวจงานวิจัยนั้น 
มีค่าความเช่ือมั่น อยู่ท่ี 0.760 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นที่สามารถนำไปเก็บข้อมูลต่อไปได้ การวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ด้วยการแจกแจงความถี ่ (Frequency) และการหาอัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคา่เฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วยโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสำรวจจากแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด ที่สมบูรณ์ ซึ่งเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019  (โควิด 19) นั้น พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) เป็นเพศหญิง จำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และเพศชาย 
จำนวน 162 คิดเป็นร้อยละ 40.50ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 อันดับที่สามเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเปน็ร้าย
ละ 23.50 และอันดับสุดท้ายคือนักท่องเที่ยวท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ตามลำดับ 
 ในด้านการศึกษานั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา
คือนักท่องเที่ยวท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลายหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ลำดับที่ 3 
คือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  ลำดับที่ 4 คือ นักท่องเที่ยวที่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ลำดับสุดท้ายคือ นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 มีสถานะภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 243 คน ร้อยละ 60.8 รองลงมานักท่องเที่ยว
มีสถานะภาพสมรส จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และนักท่องเที่ยวมีสถานะภาพหย่าร้าง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีภูมิลำเนาในภาคกลาง จำนวน 202 คน ร้อยละ 50.5 รองลงมานักท่องเที่ยวมีภูมิลำเนาใน
ภาคเหนือ จำนวน 89 คน ร้อยละ 22.3 ลำดับที่ 3 นักท่องเที่ยวมีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 62 คน ลำดับที่ 4 
นักท่องเที่ยวมีภูมิลำเนาในภาคตะวันออก จำนวน 29 คน ร้อยละ 7.2 และอันดับสุดท้ายคือนักท่องเที่ยวมีภูมิลำเนาในภาคใต้ 
จำนวน 18 คน ร้อยละ 4.5 ตามลำดับ 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้นประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จำนวน 162 คน ร้อยละ 40.5 รองลงมานักท่องเที่ยวประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ จำนวน 87 ร้อยละ 21.8 อันดับที่ 3 
นักท่องเที่ยวประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 อันดับที่ 4 นักท่องเที่ยวประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 
42 คิดเป็นร้อยละ 10.5 อันดับที่ 5 นักท่องเที่ยวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และลำดับสุดท้าย 
อื่น ๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวระบุว่าทำงาน Part time และช่วยธุรกิจที่บ้าน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลำดับ และด้านรายไดน้ัน้ 
นักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ต ่อเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมา
นักท่องเที่ยวมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,001 – 30,000 บาท จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 อันดับที่ 3 นักท่องเที่ยวมี
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 อันดับที่ 4 นักท่องเที่ยวมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 
30,001 – 40,000 บาท จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 อันดับที่ 5 นักท่องเที่ยวมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 40,001 – 50,000 
บาท จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอันดับสุดท้ายนักท่องเที่ยวมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 50,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 ตามลำดับ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคุ้นเคยกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเคย
เดินทางมาเที่ยวแล้ว จำนวน 1-3 ครั้ง จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมานักท่องเที่ยวเคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว จำนวน 
4-6 ครั้ง จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ลำดับต่อไปคือนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวครั้งแรก จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.3 และลำดับสุดท้ายนักท่องเที่ยวเคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว จำนวนมากกว่า 6 ครั้ง จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามลำดับ 
และเคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาก่อนแล้ว จำนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 82 และนักท่องเที่ยวไม่เคยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเลย จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18  โดยแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเคยได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) นั้น ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย จำนวน 248 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 26.55 รองลงมานักท่องเที่ยว
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ จำนวน 212 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 22.70 อันดับที่ 3 นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ จำนวน 176 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 18.84 อันดับที่ 4 นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 
132 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 14.13 อันดับที่ 5 นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารจากเอกสารเผยแพร่ จำนวน 89 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 
9.53 อันดับที่ 6 นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารจากวิทยุ จำนวน 45 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 4.82  อันดับที่ 7 นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ จำนวน 24 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 2.57 และลำดับสุดท้ายนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทาง
อื่น ๆ   เช่นปากต่อปาก ซองเชิญทำบุญ เป็นต้น จำนวน 8 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 0.57 ตามลำดับ 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๑๔ 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยว 
 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19) 
 

ความพึงพอใจ   S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลำดับ 

1. ด้านโบราณสถานและประวัตศิาสตร ์ 4.52 0.628 มากที่สุด 1 
2. ด้านคุณค่าทางศาสนาและพิธีกรรม 4.45 0.623 มากที่สุด 2 
3. ด้านคมนาคมและการเดินทาง 4.07 0.766 มาก 7 
4. ด้านความปลอดภัยและการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19 4.20 0.687 มาก 4 
5. ด้านการอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.14 0.793 มาก 5 
6. ด้านความสวยงามและความสะอาด 4.30 0.655 มากที่สุด 3 
7. ด้านการประชาสัมพันธ ์ 4.12 0.796 มาก 6 

รวม 4.26 0.707 มากที่สุด  
 
 ผลการวิจัยจากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.26,  
S.D. = 0.707) โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านโบราณสถานและประวัติศาสตร์ มากที่สุด ( x =4.52, S.D. = 0.628) แสดงว่า
วัดมีความเป็นโบราณสถานและประวัติศาสตร์มาก ทำให้ทักท่องเที่ยวพึงพอใจและประทับใจด้านนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านคุณค่า
ทางศาสนาและพิธีกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.45, S.D. = 0.623) และด้านความสวยงามและความสะอาด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.30, S.D. = 0.655)  ในด้านอื่น ๆ นักท่องที่ยวมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันการระบาดของไวรัส
โควิด 19 อยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D. = 0.687) ด้านการอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก  
( x = 4.14, S.D. = 0.793)  ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.12, S.D. = 0.796) และ ด้านคมนาคมและการเดินทาง 
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.07, S.D. = 0.766)  ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร ต้องไปปรับปรุงด้านต่าง ๆ ที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่อยู่อันดับล่างๆ อาทิเช่น ด้านคมนาคมและการเดินทาง ด้านการประชาสัมพันธ์ และ ด้านการอำนวยความ
สะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งถ้าเกิดการพัฒนาท่ีดีขึ้นแล้วนั้นก็จะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีพึงพอใจมากขึ้นในการ
มาเที่ยวัดพนัญเชิงวรวิหารในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามทางวัดพนัญเชิงวรวิหารก็ต้องคำนึงและให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัย
และการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างสม่ำเสมอตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารสุขกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการติด
เชื้อไวรัสโควิด 19 ของนักท่องเที่ยวหรือเป็นสถานท่ีแพร่เช้ือไวรัสโควิด 19  ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับทางวัดได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิง
วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ี
เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31- 40 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง 
ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวจำนวน 1 – 3 ครั้ง 
และเคยได้ข้อมูลข่าวสารมาจากหลายช่องทาง ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562) ในรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่มีผลการสำรวจ
กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 209 ราย พบว่า ในภาพรวม เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 70.3 ต่อ ร้อยละ 29.7) มีอายุอยู่ในช่วง 35-44 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 88.0) มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 
64.6) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/ พนักงานเอกชน มากที่สุด (ร้อยละ 40.2) มีรายได้
ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 56.9) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัยทำงาน ฐานะการเงินอยู่ในระดับต้นถึงปานกลาง 
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 ทั้งนี ้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในจังหวัดอื่น ๆ มีความใกล้เคียงและแตกต่างกันเล็กน้อย โดยในงานวิจัยของ กัญญาพัชร 
วุฒิยา (2558) ที่ทำวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาท่องเที่ยววัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท และ ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริกาญจน์ วิชาเดช 
และ คณะ (2564) เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวช่วงควบคุมสถานการณ์โควิด ณ วัดป่าธรรม
อุทยาน จังหวัดขอนแก่น พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ ห้างร้าน และมีรายได้ที่ 20,001 – 30,000 บาท 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) พบว่า ด้านโบราณสถานและประวัติศาสตร์ ด้านคุณค่าทางศาสนา
และพิธีกรรม และด้านความสวยงามและความสะอาด ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562) ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำตัวช้ีวัด
ภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 89.0) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 88.0) และมัคคุเทศก์ (ร้อยละ 87.9) 
ตามลำดับ ในขณะที่ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับจากท้ายสุด ได้แก่ ห้องน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 76.8) รถโดยสาร
สาธารณะ (ร้อยละ 79.7) และศูนย์บริการท่องเที่ยว (ร้อยละ 80.2) ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอัตลักษณ์ในด้าน
วัฒนธรรม โบราณสถานและประวัติศาสตร์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติสนใจเดินทางไปเที่ยวและไหว้สักการะ ดังผลงานของ Nilgumhaeng, Sattayanuchit and Pansukkum (2020) ที่
แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของสถานที่และชุมชนนั้นสามารถช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากที่จังหวัด
ต่าง ๆ เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดหรือชุมชนนั้น ๆ ทำให้เกิดรายได้มหาศาลในท้องที่ 
 ทั ้งนี้ ในงานของ ธนภูมิ ปองเสงี ่ยม และ พยอม ธรรมบุตร (2558) เรื ่องศักยภาพทรัพยากรการท่องเที ่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และมีความดึงดูดใจมีศักยภาพที่ระดับมากที่สุด ( X =4.36, S.D.=0.71)  และการเดินทางเข้าถึง
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ถนนมีป้ายบอกทาง และบริการรถประจำทาง มีศักยภาพท่ีระดับมาก (X =3.96, S.D.=0.76) สอดคล้องกับงาน
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ 
วรญา กฤษณะมนตรี (2561) พบว่าจ ุดมุ ่งหมายในการท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัต ิศาสตร์พระนครศรีอย ุธยา จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ศาสนาและวัฒนธรรม มีความสำคัญในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
ส่วนในด้านการเข้าถึง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ทางวัดและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ เช่นภาครัฐ สำนักงานท่องเที ่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ATBA) ก็ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการ
ท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) เช่น  
จากผลการศึกษา ควรให้ความสำคัญกับ ด้านคมนาคมและการเดินทาง เพราะนักท่องเที่ยวท่ีมาจากต่างจังหวัดอาจ หวงทางไม่พอใน
แผนที ่ หรือ GPS Google Map เส ้นทางหลัก ป้ายบอกทางต้องขนาดใหญ่ และชัดเจน  รวมไปถึงกำหนดการเปิด -ปิดวัด  
การประกาศยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆของวัด เพราะจะสามรถอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวได้อย่างมาก 
 2. ในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด 19 ที ่มีความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัยและการป้องกันการระบาดไวรัส 
โควิด 19 นั้นยังมีข้อบกพร่องบ้าง ทางวัดสามารถต้องกำชับเจ้าหน้าที่ เพิ่มอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องปฏิบัติติให้ได้มาตรฐาน
ของสาธารณะสุขกำหนด กรรมการบริหารวัดต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ยื ่นกำชับควบคุม นักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๑๖ 

3. งานวิจัยในครั้งต่อไปอาจศึกษาในด้านพฤติกรรมและทัศนคติหรือความมุ่งหวังของนักท่องเที่ยวก็เป็นประเด็นที่น่าศึกษา
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาไหว้พระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะบางกลุ่มมาบ่อยมากกว่า 6 ครั้ง 
และมีความเช่ือด้านพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชนตำบลเมืองมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

(1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนตำบลเมืองมายตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2) เพื่อศึกษาข้อจำกัดของชุมชนตำบลเมืองมาย
ที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่ตำบลเมืองมาย ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการรวบรวมจากเอกสาร ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนา
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงนโยบายแผนการพัฒนา เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของชุมชน และศักยภาพในการ
รองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว (Carrying Capacity) 
 ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการศึกษาศักยภาพพื้นที่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลเมืองมายมี
ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน และแต่ละด้านมีศักยภาพดังนี้ มีศักยภาพที่อยู่ใน (ระดับดี) ได้แก่  
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ศักยภาพอยู่ใน (ระดับปานกลาง) ได้แก่ ด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และด้านที่มีศักยภาพที่อยู่ใน (ระดับควรปรับปรุง) ได้แก่ ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในตำบลเมืองมายควรพิจารณาจากระดับ
ศักยภาพของปัจจัยในแต่และด้าน โดยปัจจัยที่มีศักยภาพสูงควรมีมาตรการสนับสนุนรักษาระดับของศักยภาพน้ันไว้ ในขณะที่ปัจจัยที่
มีศักยภาพปานกลาง ควรมีมาตรการส่งเสริมให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน และปัจจัยที่มีระดับต่ำจำเป็นต้องมาตรการฟื้นฟูแก้ไข เพื่อให้
เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

คำสำคญั:   ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว, ทรัพยากรการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

Abstract 
 This study of potential and limitations of community in Muang Mai sub-district in promoting ecotourism 
was aimed (1) to study the potential of community in Muang Mai sub-district according to the ecotourism 
approach; (2) to Study the limitations of community Muang Mai sub-district leading to promote ecotourism. By 
collecting variously secondary data of Muang Mai sub-district in both the public and private sectors, it is compiled 
from documents study and also reviews pertinent concepts, theories, and guidelines of ecotourism development. 
In addition, development plans will provide information about the history and background of the community 
and also level of carrying capacity of the study area for developing ecotourism. 
 The results showed that there were 5 factors influencing on the ecotourism, and those factors can be 
categorized into three groups as follows: first, a high potential level, this group comprise of ecotourism activities. 
and community participation. Second, a moderate potential level includes tourism resources and the potential 
side that is in. Third, a low potential level; this group significantly need to be improved, is composed of facilities,  
 

  
1 ปริญญาบัณฑิตศึกษา การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3,4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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services, and management of tourist attractions. Infrastructure Therefore, in order to promote ecotourism in 
Muang Mai sub-district, it needs measures responding to maintain level of potential for the factors with high 
potential while the moderate potential group needs promoting measures to enhance a potential level. Besides, 
factors with low potential require measures of improving so that the promotion of ecotourism could be 
systematic and effective, which leads to be sustainable ecotourism development. 

Keyword:   Tourist Attraction Potential, Tourism Resources, Ecotourism 

บทนำ 
ตำบลเมืองมายตั้งอยู่ที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 175 ตารางกิโลเมตร หรือ 109,375 ไร่ ส่วนใหญ่

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ต๋าและแม่มายซึ่งพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีลักษณะพื้นท่ีกว้างขวางและ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนพื้นที่ลาดชันตามเนินเขา ที่ราบส่วนมากอยู่บริเวณริมฝั่งลำห้วยแม่ต๋า และห้วยแม่ขิที่
มีความสูงตั้งแต่ 300 – 1,028 เมตร ตำบลเมืองมายแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแม่เบิน หมู่ 2 
บ้านนาไหม้ หมู่ 3 บ้านนางาม (มี 2 กลุ่มบ้านคือ กลุ่มบ้านแม่หล้า และกลุ่มบ้านแม่ก๋า) หมู่ 4 บ้านไผ่งาม หมู่ 5 บ้านไผ่แพะ และหมู่ 
6 บ้านไผ่ทอง มีประชากรทั้งหมด 3,304 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืช ซึ่งได้แก่ ปลูกข้าว ถั่ว
ลิสง กระเทียมหัว ข้าวโพด ส่วนเลี้ยงสัตว์และการทำปศุสัตว์ควบคู่นั้นก็ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ แพะ ม้า และปลา เป็นต้น ใน
บางครัวเรือนมีการจักสาน เช่น ตะกร้าไม้ไผ่ และกล่องข้าวที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบลเมืองมาย  
ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1  การวิเคราะหส์ภาพพื้นที่ตำบลเมืองมาย 

พื้นที่ของตำบลเมืองมายนั้นมีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ทรัพยากรรรมชาติที ่งดงามและหลายหลาย 
นอกจากนั้นชุมชนยังมีทรัพยากรทุนทางประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่งผลทำให้มีหลายภาคส่วนได้
เห็นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวและพยายามที่จะศึกษาและพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู่ ฟื้นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายไปพร้อมทั้งมีนโยบายที่
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ช่วยผลักดันให้เมืองมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลำปาง ตัวอย่างเช่น โครงการจัดทำแผนและผังชุมชนเชิงนิเวศเมือง
มาย ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทำร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (SCG) โดย
กระบวนการการมีส่วนร่วมที่ได้จากการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการวางแผนและการจัดการให้บรรลุเป้าหมาย 

แต่พบว่าชุมชนมีปัญหาในเรื ่องของการจัดการที่ยังไร้ทิศทาง ทำให้กระบวนการพัฒนาเกิดความล้าหลัง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ความเป็นอยู่ภายในชุมชน การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อตอบสนองความ
จำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศที่สมดุล จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และจำเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ เพื่อสร้างความสมดุลของการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือการรู้ถึงศักยภาพและข้อจำกัด
ของพื้นที่ของตำบลเมืองมายว่ามีทุนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากน้อยเพียงใด เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

โดยหลักการและแนวคิดที่สำคัญของการท่องเที ่ยวแบบยั่งยืน ประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยวต้องตระหนักและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 2) การเคารพในสังคมวัฒนธรรม และ
ประเพณีของประชาชนพื้นเมือง รวมไปถึงการรู้จักปรับตัวและเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชุมชน 
และ 3) การสร้างความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดการกระจายของรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการท่องเที่ยว (tourism stakeholder) (องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก UNWTO, 2561) 

การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการทราบถึงปัจจัยในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ตำบลเมืองมายตาม
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดแนวทางการจัดการและออกแบบพ้ืนท่ีชุมชนที่เสริมสร้างการ
ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศ เพื ่อเป็นส่วนหนึ ่งของวิทยานิพนธ์เรื ่องแนวทางการพัฒนาผังเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมืองมาย  
จงัหวัดลำปาง ในข้ันตอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนตำบลเมืองมายตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2. เพื่อศึกษาข้อจำกัดของชุมชนตำบลเมืองมายที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
กรอบแนวความคิด 
 กระบวนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดแนวทางการจัดการชุมชนที่เสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ตำบลเมืองมายตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเริ่มจาก
การค้นหาปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ตำบล
เมืองมายในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
  การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่ตำบลเมืองมาย โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นการรวบรวมจากเอกสาร ศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
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ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมถึงนโยบายแผนการพัฒนา ทั้งจากภาพถ่ายแผนที่ หนังสือ เพื่อให้ไดข้้อมูล
เกี ่ยวกับประวัติและความเป็นมาของชุมชน หลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ศักยภาพในการรองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
(Carrying Capacity)  
 2. การวิเคราะห์และกำหนดปัจจัย  
  โดยตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อบ่งชี้ถึงศักยภาพในปัจจุบันได้จากการตรวจสอบ
เอกสารอ้างอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการศึกษาศักยภาพพื้นที่ท่ีมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนำมา
วิเคราะห์และคิดทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) พบว่าปัจจัยทั ้งหทดที ่ถูกกล่าวถึงในเอกสารที ่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) ด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 3) บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน 4) ด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5) ด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  6) ด้านการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยว 7) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8) ด้านการตลาดท่องเที่ยว 9) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนแก่การท่องเที่ยว และ 
10) ด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น บริการเส้นทางการเข้าถึง บริการความ
ปลอดภัย บริการภัตตาคารร้านอาหาร บริการสินค้าและของที่ละลึก บริการที่พักแรม บริการนำเที่ยว และบริการขนส่ง  
  จากเอกสารพบว่าด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนแก่การท่องเที่ยว และด้านการจัดการสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการจัดการการท่องเที่ยวถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเอกสารที่เกี่ยวข้อง (บวรพจน์, 2560) (ภัทร์ชนกัลย์, 2557) (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2556) (การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2558) และรองลงมาคือด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ (บวรพจน์, 
2560) (ภัทร์ชนกัลย์, 2557) ด้านการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรมการท่องเที่ยว , 2556) และด้านการดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยว (วิภาวรรณ, 2551) (บวรพจน์,2560)  
  ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ด้าน เพื่อใช้ในการประเมิน และสร้างเครื่องมือในการจัดทำแบบ
สำรวจทรัพยาการ รวมถึงประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิเวศเมืองมาย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
กำหนดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540) 
 

ตารางที่ 1  ตารางเกณฑ์การประเมินมาตรฐานและตัวช้ีวัดปัจจัยในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก เกณฑ์การประเมิน 
มี ไม่มี 

• ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวและความอุดมสมบูรณ์ 
 ของแหล่งธรรมชาติ 

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

 
5 = มากที่สุด 
4 = มาก 
3 = ปาน
กลาง 
2 = น้อย 
1 = น้อยที่สุด 

 
 
 
0 = ไม่ม ี
 

• ด้านการจัดการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและการ 
 จัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
• บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
• ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
• ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนแกก่ารท่องเท่ียว 

 

 3. การสร้างเครื่องมือ 
  3.1 จัดทำแบบสำรวจทรัพยากรท่องเที่ยว (Resource Audit) เครื ่องมือในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน โดยอาศัยหลักของทฤษฎี 5A (พยอม, 2549)  ซึ่งจะประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี ้
   ตอนท่ี 1 การตรวจสอบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
   ตอนท่ี 2 การตรวจสอบด้านสถานที่พักแรม ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ต้องการ  
    ที่พักค้างคืน (Accommodation) 
   ตอนท่ี 3 การตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ความสมบูรณ์ของทรัพยากร  
    ท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่น  
   ตอนท่ี 4 ตรวจสอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 
   ตอนท่ี 5 การตรวจสอบด้านการบริการหรือสิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถเอื ้อต่อการท่องเที่ยว  
    (Ancillary) 
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  3.2 การให้ค่าคะแนนแต่ละตัวชี้วัดแบบ Rating Scale ผู้วิจัยได้ประเมินระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยการ
นำผลที่ได้จากการลงสำรวจแล้วประเมินมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการบรรยาย และใช้สถิติพรรณนาด้วยค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย 
โดยการกำหนดระดับค่าน้ำหนักคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
   คะแนน (ค่าน้ำหนักความสำคัญที่มีในพื้นที่) 
   5 มากที่สุด  
   4  มาก 
   3  ปานกลาง 
   2  น้อย 
   1 น้อยที่สุด 
   เกณฑ์การประเมินผลศักยภาพของทรัพยากร โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 
   คะแนน (ระดับศักยภาพทรัพยาการในพื้นที่) 
   5 มากที่สุด  
   4  มาก 
   3  ปานกลาง 
   2  น้อย 
   1 น้อยที่สุด 
 4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล  
  เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ เริ่มดำเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชน โดยสำรวจจากพื้นที่จริง ด้วยการสังเกต สอบถาม บันทึกภาพ  ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญา
ของท่องถิ่น การสัมภาษณ์คนในชุมชนแบบเจาะลึกไปยังประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านของ
บุคลากร ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ลักษณะภูมิประเทศและการ
รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ และการระดมความคิดเห็นจากทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชกาล ภาคเอกชน ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ศึกษาวิจัยจะต้องสำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน ซึ่งในการสำรวจแต่ละรอบผู้ศึกษาวิจัยได้สำรวจพ้ืนท่ีด้วยตัวเองร่วมกับผู้นำในชุมชน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อการวางแผนในการศึกษาศักยภาพในการรองรับได้ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
(Carrying Capacity) ศึกษาวิจัยได้นำเครื่องมือที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของ
ทรัพยากรท่องเที่ยว การสังเกตการณ์ในด้านต่าง ๆ ของในพื้นที่ที่ศึกษาจากการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการนำข้อสรุปพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพและข้อจำกัดพื้นท่ีที่สนับสนนุ
แก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเมืองมายมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดจินตภาพเมือง และทฤษฎี 5A แบบ
ตรวจสอบทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว และหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว  
  5.3 การวิเคราะห์แบบประเมินศักยภาพ เมื ่อได้แบบประเมินศักยภาพทรัพยากรที่ผ่านการลงพื้นที่สำรวจและ
สัมภาษณ์แล้ว จะต้องนำค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินตามจริงมาหาค่าคะแนนเพื่อตรวจสอบระดับของศักยภาพทรัพยาการการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการใช้สมการ ดังนี้ 
 
 
  โดยที่ �̅�   =   ค่าเฉลี่ยศักยภาพ 
   𝑋  =   ค่าคะแนน 
   𝑌  =   ค่าน้ำหนัก 
   𝑛   =   ค่าคะแนนรวมทั้งหมด 
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โดยแบ่งระดับของศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศออกเป็น 5 ระดับดังนี้ (วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีปีที่ 12, 
2561) 

ค่าคะแนน 81 - 100 คะแนน = ศักยภาพระดับดีเยี่ยม 
ค่าคะแนน 71 - 80 คะแนน = ศักยภาพระดับดีมาก 
ค่าคะแนน 61 - 70 คะแนน = ศักยภาพระดับดี 
ค่าคะแนน 51 - 60 คะแนน = ศักยภาพระดับปานกลาง 
ค่าคะแนน 0 - 50 คะแนน = ศักยภาพระดับควรปรับปรุง 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนตำบลเมืองมาย ผู้วิจัยได้

ทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการใน
ด้านต่าง ๆ และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลเมืองมายด้วยตนเอง โดยผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่นำมา
พิจารณาในการศึกษาศักยภาพพื้นที่ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลเมืองมายมีปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่ง
ออกได้เป็น 5 ด้านดังนี ้

1. ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว
จากการวิเคราะห์พบว่าโดยรวมชุมชนตำบลเมืองมาย มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ใน (ระดับปาน

กลาง) โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 256 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และมีสถานท่ีที่มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งหมด 27 จุด 
โดยศักยภาพของทรัพยากรในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีค่าคะแนนสูงเป็นอันดับท่ี 1 (ระดับดี) คือ ทรัพยากรประเภท
ธรรมชาติ โดยมีความงดงามตามธรรมชาติมีความโดดเด่น และระบบป่าไม้ที่หลากหลาย เช่น ภูเขา หุบเขา สันเขา ยอดเขา ไหลเ่ขา 
หน้าผา ถ้ำ น้ำตก เกาะแก่ง สัตว์ป่า และพรรณพืช อันดับที่ 2 (ระดับปานกลาง) คือ ประเภทศิลปวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์และถ่ายทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น วิถีความเป็นอยู่ สภาพบ้านเรือน ภาษา การแต่งกาย การละเล่น ดนตรี กวี
ศิลปะและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ และรองลงมาอันดับที่ 3 ที่มีศักยภาพน้อยที่สุด (ระดับควรปรับปรุง) คือ ประเภทประวัติศาสตร์
ตามลำดับ โดยหลัก ๆ ในพื้นที่ตำบลเมืองมายมีพื้นที่ประเภท วัด และโบราณสถานที่มีความสำคัญแก่ชุมชม โดยมีข้อจำกัดในเรื่อง
ของสภาพอากาศตามฤดูกาลในบางสถานที่ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้ในบางฤดูกาลได้ เช่น ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชม
สถานท่ีประเภท ถ้ำ/น้ำตก เนื่องจากฤดูฝนในพ้ืนท่ีอาจมีน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ 

2. ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการของแหล่งท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์พบว่าพ้ืนท่ีตำบลเมืองมายในเรื่องด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ของแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่มีศักยภาพในการรองรับและบริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีในพื้นที่อยู่น้อย โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 127 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 23.00 เทียบได้มีศักยภาพด้านศักยภาพในการรองรับและบริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ (ระดับควร
ปรับปรุง) เนื่องจากในพ้ืนท่ียังขาดการพัฒนาในเรื่องการบริการให้แก่ในนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก จึงควรพัฒนาและปรับปรุงในพื้นที่
ให้มีตามเกณฑ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อที่จะสามารถรองรับและบริการให้แก่นักท่องเที่ยวได้ โดยค่าคะแนนที่มีมาก
ที่สุดมี 2 เรื่อง (อันดับที่ 1) คือ การบริการเส้นทางการเข้าถึงแหล่งพื้นที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 49 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ
การบริการด้านต่าง ๆ แก่การท่องเที่ยวเชิงนืเวศที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 51 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 31.00 (อันดับที่ 2) คือ บริการด้าน
ความปลอดภัยที่ควรให้ความใส่ใจและควรได้รับการพัฒนาอย่างมาก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ
รองลงมา คือ เรื่องการบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่เห็นได้ชัดว่าควรปรับปรุงอย่ างยิ่ง โดยแหล่งการบริการและสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่มีศักยภาพที่สามารถหยิบมาเชื่อมโยงของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลเมืองได้นั้นมีจำนวนอยู่ 10 จุด 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อกำกัดในการเข้าถึงยังยากแก่การเข้าถึงเพราะมีระยะทางอยู่ประมาณ 8-12 กิโลเมตรในการเข้าถึงทั้ง 3 หมู่บ้าน 
(บ้านนางาม บ้านนาไหม้ และบ้านแม่เบิน) และในเรื่องของช่องทางในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีตำบลเมืองมายที่ควรมี
การส่งเสริม 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
จากการวิเคราะห์พบว่าในด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานประเมินศักยภาพโดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 61 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 30.50 (ระดับที่ควรปรับปรุง) การบริการของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เมืองมายควรมีควรพัฒนาและเพิ่มจำนวนให้
ครอบคลุมทั้งพื ้นที่กว่านี ้ เพื ่อการบริการสำหรับการเข้ามาท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในเรื ่องห้องน้ำสาธารณะ การจัดการขยะ 
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ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ การไฟฟ้าและประปาท่ีมีปริมาณที่เพียงพอ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของแต่
ละแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการจัดทำโครงการ เนื่องจากงบประมาณจะมีการ
สนับสนุนเป็นระยะจึงอาจล่าช้าแก่การพัฒนา 

4. ด้านกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
จากการวิเคราะห์พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ของตำบลเมืองมายนั้นมีศักยภาพ (ระดับดี)  โดยมีค่าคะแนน

เท่ากับ 126 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.00 โดยศักยภาพของกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมืองมายที่สามารถมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนได้อยู่ 6 กิจกรรม ซึ่งสามารถพัฒนากิจกรรมของการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินเส้นทางธรรมชาติ 
การส่องสัตว์ดูนก การสำรวจถ้ำ/น้ำตก การนั่งเรือชมภูมิประเทศ พายเรือแคนู/คะยัค ขี่จักรยานชมภูมิประเทศ กางเต็นท์นอน  
พักแรม และการชมการแสดงหรือการละเล่นพื้นบ้านตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จากทุนที่มีอยู่แล้วเหลือแค่ยังขาดส่งเสริมที่  
มากพอก็จะทำให้การท่องเที่ยงเชิงนิเวศเมืองมายมีความโด่ดเด่นละน่าสนใจขึ้นได้ 

5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เอื้อแก่การท่องเท่ียว
จากการวิเคราะห์จะพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเมืองมายนั้นมีศักยภาพ (ระดับดี) โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 50

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.00 เนื่องจากทุก ๆ ฝ่ายให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกันมากขึ้น และอาจจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนควบคู่กันไปก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันตามมา 

 ดังนั้น จะสรุปได้ว่าจุดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเมืองมายนั้นมีทั้งหมด 43 จุด 
จะแบ่งได้ คือ สถานที่ท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรมี 27 จุด (ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม) สถานที่ท่องเที่ยว 
ด้านกิจกรรมมี 6 จุด และสถานท่ีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการด้านการท่องเที่ยวมี 10 จุด 

ภาพที่ 3  กราฟสรุปคะแนนศักยภาพการท่อเที่ยวเชิงนิเวศเมืองมาย 

จากภาพท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ด้วยการแปลผลให้เห็นจากแผนภูมิเรดาร์ ซึ่งพบว่าเมืองมายมีจุดเด่นทางด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชมแก่การท่องเที่ยว และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด ทำให้เห็นว่าชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งและให้ความ
ร่วมมือในการผลักดันชุมชนได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ และด้านที่เป็นจุดด้อยที่ควรต้องปรับปรุงมี 
2 ด้าน คือด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการของแหล่งท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่เอื ้อแก่การท่องเที่ยว ดังนั ้นจึงควรมีการให้ความสำคัญในเรื ่องของการพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมืองมายใน 
แต่ละด้าน เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่องศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชนตำบลเมืองมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อพิจารณา

ภาพรวมของศักยภาพพื้นที่ท่ีมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลเมืองมาย จะเห็นได้ว่าศักยภาพในแต่ละด้านของเมืองมายนั้นมีท้ัง
ระดับดีและระดับที่ควรปรับปรุง โดยประเด็นท่ีเห็นได้ชัดว่าเป็นจุดแข็งของเมืองมายก็คือ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ามีความ
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เข้มแข็งและมีการได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐพร ดอกบุญนาค , 2556) ที่พบว่า
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมี ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก 
โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานท่ี ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นในการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดถึงกิจกรรมในการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (เตือนตา ร่าหมาน,2559) ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบเส้นทางเดินธรรมชาติ การสำรวจถ้ำหรือน้ำตก 
และการพักแรมต่าง รวมทั้งกิจกรรมด้านการเรียนรู้กับการส่งเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพ อาทิ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งสินค้า
และบริการต่าง ๆ ล้วนต้องอาศัยหลักของการมีส่วนร่วมจากชุมชน และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดจากความสมบูรณ์ ความ
เป็นธรรมชาติของทรัพยากรของแหล่งท่องเที่ยว และสภาพพื้นที่มีความ เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ความหลากหลายของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุพล ชัยทร , 2552) พบว่าการนําสิ่งแวดล้อม มรดกวัฒนธรรม ประเพณี หรือ
เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นสามารถนํามาออกแบบการท่องเที่ยวได้ จึงควรให้ความสําคัญกับการดูแลสิ่งแวด้อม 
โดยรักษาความเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ การปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ นักท่องเที่ยว โดยยึดหลักความเป็นธรรมชาติ  
 ในส่วนศักยภาพของเมืองมายนั้นก็มีหลายด้านท่ียังเป็นจุดอ่อนของการจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้ทำการประเมิน
ออกมาแล้วพบว่า ยังอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงนั้นด็คือ ด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคม ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และศูนย์บริการ
แก่นักเที่ยวท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จามร, 2553) ที่พบว่าสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งต้อง
มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาการขนส่งที่ก้าวหน้า และนำไปสู่การ
เจริญเติบโตในด้านการตลาดท่องเที่ยวในชุมชนได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดัง
สอดคล้องกับ (กรมการท่องเที่ยว, 2556) ระบุว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเรื่องการสื่อสารทางการตลาด และควรส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยว โดยกระตุ้นด้วยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เพ่ือเพิ่มความน่าสนใจท้ังในการเสนอขายสินค้าและความสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่น ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เป็นการท่องเที่ยว และนําไปพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องการอยู่ในชุมชนท่ามกลาง
การพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะกับการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัย และข้อเสนอแนะสำหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานนโยบายและแผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทำร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (SCG) เพื่อนําไปพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่ โดยการผลักดันและการกำหนดแผ่นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต โดยการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคในชุมชน พร้อมทั้งการ
กำหนดแนวทางบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนตำบลเมืองมาย ควรมีการจัดกิจกรรม จัดอบรม และส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งผลกระทบด้านบวกและลบ รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน และการจัดทำป้ายสื่อความหมายบริเวณจุดต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อบอกความสำคัญและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการบรหิาร
จัดการและการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนต่อไป 
 2) ข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ซึ่งชุมชนจะต้องมีการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยอาจจะเป็นการไปดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว  
อีกทั้งยังควรให้มีการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรองรับและการบริการแก่ผู้ที่จะ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๒๕ 

เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน และการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำหน้าที่วางแผน บริหารดำเนินการและการ
ประเมินผลและติดตามผล เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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A Study Thai People’s Behavior of Choosing a Coffee Shop and Factors which Affected  
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บทคัดย่อ 
 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู ้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟใน  
จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข ในการเลือกใช้บริการธุรกิจ
กาแฟ โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ การคำนวณค่าร้อยละ การคำนวณหาค่าเฉลี่ย การ
คำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การคำนวณหาค่า One-Way ANOVA และการคำนวณหาค่า t-test และการวิเคราะห์ 
หาข้อมูลความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe Analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี ในระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป โดยมีพฤติกรรมนิยมบริโภคเครื่องดื่มประเภท เหตุผลที่มาใช้บริการร้านกาแฟเพราะติด
ใจในรสชาติเครื่องดื่ม ความถี่ในการเข้ามาใช้บริการ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ 51 – 100 บาทต่อครั้ง 
ช่วงวันท่ีนิยมเข้าใช้บริการคือ ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการคือ ช่วงเวลา   12.01 น. – 15.00 น. ตัดสินใจเข้า
ใช้บริการร้านกาแฟด้วยตนเอง และมีลักษณะการใช้บริการคือรับประทานที่ร้าน 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู ้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟที่มีความสำคัญมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  
ความสะอาดของอาคารสถานที ่ บรรยากาศและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ ความถูกต้องในการชำระเงิน  
ความรวดเร็วในการให้บริการ และมีมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นระบบ  
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จำแนกตามสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มประเภทกาแฟ เหตุผล
ที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการและผู้มี
ส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ปัจจัยของผู้บริโภคที่ขึ้นอยู่กับสถานภาพด้านอายุ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค เหตุผลที่
เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ ช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการ ช่วง เวลาที่
นิยมเข้าใช้บริการ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการและลักษณะการใช้บริการ ด้านระดับการศึกษา ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยม
บริโภค เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้
บริการ และลักษณะการใช้บริการ อาชีพ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งที่เข้า
ใช้บริการต่อเดือน ช่วงวันท่ีนิยมเข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการและผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ สถานภาพ ได้แก่ 
ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งท่ีเข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งท่ีเข้าใช้บริการ 
ช่วงวันท่ีนิยมเข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการและลักษณะการใช้บริการ 
 

คำสำคัญ:   พฤติกรรม,ปัจจัยที่มีอิทธิพล, ผู้ใช้บริการชาวไทย, ธุรกิจกาแฟ 
 

Abstract 
 Behaviors and Factors Influencing Thai Service Users in Choosing to Use Coffee Business A Case Study of 
Coffee Shops in Saraburi Province. The objective of this study was to study behavior and influencing factors on 
Thai service users in choosing to use coffee business, a case study of coffee shops in Saraburi Province. To study 
the problem Obstacles to arise and solutions In choosing to use coffee business The researcher selected a sample 
of 400 people and used statistical analysis, ie percentage calculation. Calculating the mean How to calculate the  
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standard deviation One-Way ANOVA calculation, t-test calculation, and Scheffe Analysis using a computerized 
statistical package for research. 
 The results showed that most of them were female, aged 2 1  to 3 0  years old at the bachelor's degree 
level, were employed as private companies and earn 20,001 baht or more. The reason for coming to the coffee 
shop is because I love the drinks. Frequency of using the service 3 - 4 times a month There is a cost per time to 
use the service from 51 - 100 baht per time. During Monday to Friday The most popular time to use the service 
is from 12:01 AM to 3:00 PM. And has the service nature of eating at the restaurant 
The five most important factors that influence Thai consumers in choosing to use coffee business are cleanliness 
of premises. The atmosphere and decoration in the store are beautiful, attracting attention. Payment accuracy 
Speed of service And have a systematic service standard Relationship analysis Classified by general status, 
including the type of beverage that is popular to consume coffee drinks Reasons for choosing to use a coffee 
shop The number of service visits per month Cost per time to use the service When to use the service and the 
people who make the decision to use the service Consumer factors depending on the age status include the 
type of beverage that is commonly consumed. Reasons for choosing to use a coffee shop The number of service 
visits per month Cost per time to use the service During the most popular days to use the service When to use 
the service Participants in the decision to use the service and the nature of the service usage The educational 
level includes the types of beverages that are popular to consume. Reasons for choosing to use a coffee shop 
The number of service visits per month Cost per time to use the service When to use the service And the nature 
of the service occupation, including the types of beverages that are popular Reasons for choosing to use a coffee 
shop The number of service visits per month During the most popular days to use the service Popular times to 
use the service and the people who make the decision to use the service Status include the types of drinks that 
are popular to be consumed. Reasons for choosing to use a coffee shop The number of service visits per month 
Cost per time to use the service During the most popular days to use the service When to use the service 
Participants in the decision to use the service and the nature of the service usage  
 

Key word:   Behavior, Influence Factors, Thai Service Users, Coffee Business 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้บริโภคและ
ความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื ้อสินค้าของผู ้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในตลาดปัจจุบัน
ถือว่าผู้บริโภคเป็นใหญ่ และมีความสำคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้
ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะช่วยให้คาดการณ์กลุ่มผู้บริโภคของธุรกิจได้ถูกต้องว่า
กลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคนำมา  
 ธนกฤต วันต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการค้นหา การซื้ อ การใช้  
การประเมิน และการกำจัดทิ้งซึ่งสินค้า บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของผู้บริโภค 
  ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก (Select) 
การซื้อ (Purchase) การใช้ (Use) และการกำจัดส่วนที่เหลือ(Dispose) ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตน 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
 ราช ศิริวัฒน์ (2560) ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทำให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังน้ี 
 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ( Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับมา
ปฏิบัติ เพื่อให้สังคมดำเนินและมีการพัฒนาไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม การกำหนดกลยุทธ์จึงต้องแตกต่างกันไปสำหรับตลาดที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน โดยวัฒนธรรมสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน ( Culture) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปแบบหรือวิธีทางในการดำเนินชีวิตที่สามารถเรียนรู ้และ
ถ่ายทอด สืบต่อกันมาโดยผ่านขบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งพ้ืนฐานในการกำหนดความต้องการซื้อและ
พฤติกรรมของบุคคล 
  1.2 วัฒนธรรมย่อย ( Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมกลุ่มย่อยๆในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากเชื้อชาติ 
ศาสนา สีผิว และภูมิภาคที่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมกลุ่มย่อยจะมีข้อปฏิบัติทางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกันไปจาก
กลุ่มอื่น ทำให้มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความต้องการ แบบแผนการบริโภค พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันและในกลุ่มเดียวกันจะมี
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมกลุ่มย่อย เช่น  กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่ อยด้านอายุ กลุ่มย่อย 
ด้านเพศ 
  1.3 ช้ันทางสังคม (Social class) เป็นการจัดลำดับบุคคลในสังคมจากระดับสูงไประดับต่ำ โดยใช้ลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน ได้แก่ อาชีพ ฐานะ รายได้ ตระกูลหรือชาติกำเนิด ตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลเพื่อจะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การกำหนด
ตลาดเป้าหมาย ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์และการจัดส่วนประสมทางการตลาด ช้ันทางสังคมแบ่งเป็น 3 ระดับ 6 กลุ่มย่อย โดยช้ันทาง
สังคมของบุคคลสามารถเลื่อนขั้นได้ทั้งขึ้นและลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางรายได้ อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน เช่น เมื่อ
บุคคลมีรายได้เพิ่มขึ้น ย่อมแสวงหาการบริโภคที่ดีขึ้น ประกอบด้วย ก)  ชั้นสูงระดับสูง (Upper-upper)  มีความร่ำรวยเพราะได้รับ
มรดกตกทอดมากมาย มีบ้านเรือนอยู่ในชุมชนคนร่ำรวยโดยเฉพาะ มีบ้านพักตากอากาศ ลูกๆ เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุด การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จะไม่พิจารณาถึงราคามากนัก แต่จะคำนึงถึงรสนิยมและความพอใจมากกว่า  
 แนวคิดและทฤษฎีและการส่งเสริมการตลาด 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, น. 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดัง ต่อไปนี้  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
(Price)  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) ช่องทางการจัดจำหน่าย การเลือกทำเลที่ตั้ง (Location)  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริกา 
 ความหมายของการบริการมีผู้ให้ความหมาย และคำจำกัดความของคำว่าบริก ารไว้หลายความหมาย ดังนี้  วีระพงษ์  
เฉลิมจิระรัตน์ (2553) ได้กล่าวว่า บริการ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้และเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปอย่าง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๒๙ 

รวดเร็ว บริการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ให้บริการ โดยส่งมอบการบริการนั้นไปยังผู้รับบริการหรือลูกค้า เพื่อใช้บริการนั้น ๆ โดย
ทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทันทีที่มีการให้บริการ  
 
วิธีการดำเนินการวิจัย  
 1. ขอบเขตการศึกษา  
  จำนวนประชากรที่มาใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี คือ ร้านอี -เป็ด (E-Ped) ร้านโรงสี
กาแฟ (RongSi Coffe)  ร้านคาเฟ่ 33 (Café’33)  และ ร้านซาโบรโซ่ (Sabroso)ในจังหวัดสระบุรี 
 2.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีในช่วงเดือน
กันยายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ใช้โปรแกรมคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยโดยตารางของ Taro Yamane , 1973 (อ้างถึงใน ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2560: 45) ซึ่งสามารถคำนวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้ 400 คน 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบการ (Check-List) มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางความคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดเห็นทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการคำนวณเป็นร้อยละ 
  ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการธุรกิจกาแฟ มีลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่าเครื่องมือทุติยภูมิ (Rating scale) มีข้อคำถามจำนวน 28 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนดค่าน้ำหนักของ
การประมาณตามแนวของเบสท์ 
  ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อการใช้บริการธุรกิจกาแฟ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด (Open-Ended) มีคำถามจำนวน 1 ข้อ 
 4. การวิจัยคร้ังนี้วิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในแบบสำเร็จรูป ซึ่งมีการประมวลผลทางข้อมูลเป็นขั้ นตอน โดยนำข้อมูลที่
ได้มาเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงในระบบและเขียนโปรแกรมสั่งงาน โดยใช้สถิติ 
  4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้าน
กาแฟในจังหวัดสระบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายงาน (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) โดย
สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  4.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
  4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา 
ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรีกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้ค่า Chi-Square (Cross Tab) 
  4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริ การชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี จำแนกสถานภาพด้านเพศใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้ t-test สำหรับสถานภาพ
ด้านอายุ อาชีพและรายได้ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร
เป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิเคราะห์จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มเป็นรายคู่อีกครั้งโดย
ใช้เชฟเฟ่ (Scheffee Analysis) 
  4.6 แบบสอบถามตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆที่มีต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้
บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open Ended) ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียบเรียงมาเป็นค่าความถี่  
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ผลการวิจัย 
 1. จากการเก็บข้อมูลผู ้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ได้แบบสอบถามกลับมา 400 ชุด จากนั้นวิเคราสะห์ข้อมูลได้ 
ผลวิจัยดังนี ้
  1.1 สถนภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่าเป็น เพศหญิง หญิง คิดเป็นร้อยละ 57.00 ที่เหลือเป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ43.00 อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.25  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 58.25 ประกอบ
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 34.75   รายได้ 20,000บาทขึ้นไป ไป คิดเป็นร้อยละ 47.00 
  1.2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี  
ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่นิยมบริโภคเครื่องดื่มประเภทกาแฟ เช่น คาปูชิโน เอสเพรสโซ่ ส่วนใหญ่ติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม คิดเป็น
ร้อยละ 44.75  รองลงมาคือ พักผ่อนหย่อน เจรจาธุรกิจ นัดพบปะสังสรรค์ ใกล้ และเดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 42.00 ใช้บริการ 
3-4 ครั้งต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 35.50 ค่าใช้จ่าย 51 – 100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.00 ใช้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คิดเป็นร้อย
ละ 49.75 พบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีใช้บริการช่วงเวลา 12.01 น. – 15.00 น คิดเป็นร้อยละ 40.25. ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่
จะตัดสินใจใช้บริการด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 54.00  พบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีลักษณะของการใช้บริการคือรับประทานที่
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 84.50 
  1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัด
สระบุรี ด้านภาพรวมทั้งหมด และวิเคราะห์เป็นรายด้านทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
หรือสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ เป็นรายข้อจำนวน 
28 ข้อ ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้บริโภคชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ  
 กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม 
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล ในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ x  S.D. 
ปัจจัยที่มีอิทธิพล ในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟโดยรวม 4.33 0.50 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.27 0.58 
รสชาติกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ 4.37 0.61 
คุณภาพของวัตถุดิบสดใหม่ 4.38 0.60 
ความสวยงามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 4.09 0.83 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 4.26 0.77 
ด้านราคา 4.25 0.55 
ราคาเหมาะสมกับรสชาติเครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ  4.28 0.72 
มีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ 4.24 0.74 
มีป้ายระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน  4.41 0.67 
มีหลายราคาตามขนาดของบรรจุภัณฑ์  4.06 0.81 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายหรือสถานที่ 4.30 0.58 
ความเหมาะสมสถานที่ ชัดเจน หาง่าย  4.39 0.67 
ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ  4.36 0.73 
สถานที่มีความปลอดภัย 4.45 0.70 
ที่จอดรถสะดวกเพียงพอ 4.00 0.79 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.07 0.60 
การให้ส่วนลดจากราคาปกติ 4.13 0.70 
มีการโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์พิเศษประจำเดือน 4.05 0.76 
มีการสะสมยอด 4.00 0.73 
มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ 4.12 0.78 
ด้านบุคลากร  4.43 0.54 
การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน 4.48 0.61 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๓๑ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพล ในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ x  S.D. 
ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน  4.46 0.68 
ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน 4.45 0.68 
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  4.34 0.73 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.51 0.51 
ความสะอาดของอาคารสถานที่ 4.64 0.60 
บรรยากาศและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ 4.61 0.60 
การจัดวางสินค้ามีความเหมาะสม สะดวกในการเลือกซ้ือ 4.46 0.68 
ความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้าน 4.31 0.68 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.51 0.48 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.52 0.64 
ความถูกต้องในการชำระเงิน  4.55 0.60 
มีมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นระบบ 4.50 0.58 
มีความพร้อมในการให้บริการและแก้ไขปัญหา 4.47 0.68 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟใน
จังหวัดสระบุรี ด้านภาพรวม อยู่ในระดับความสำคัญที่มีความสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 สำหรับการพิจารณาเป็นรายดา้น 
ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับความสำคัญที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ด้านลักษณะทาง
กายภาพ อยู่ในระดับความสำคัญที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับความสำคัญที่มี
ความสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายหรือสถานที่ อยู่ในระดับความสำคัญที่มีความสำคัญมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับความสำคัญที่มีความสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ด้านราคา อยู่ใน
ระดับความสำคัญที่มีความสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับความสำคัญที่มี
ความสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 สำหรับผลพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.64 ซึ่งสามารถเรียงลำดับ
คะแนนจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรผล ดังนี ้
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดได้แก่ ความสะอาดของอาคารสถานท่ี ( x = 4.64)  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี อยู่ใน
ระดับมากได้แก่ การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน ( x = 4.48)  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ผลของการวิจัยไม่พบรายการใดท่ีอยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยในระดับนี้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยทำให้ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งควรนำมาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู ้ใช้บริการบริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา  
ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี จำแนกตามสถานภาพทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีและอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา นพชัยยา (2558) การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อกาแฟจากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  
ที่กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา  
ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิยมบริโภคเครื่องดื่มประเภทกาแฟ เช่น คาปูชิโน เอสเปรสโซ 
เหตุผลที่มาใช้บริการร้านกาแฟเพราะติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม มีช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการคือ ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลาที่
นิยมเข้าใช้บริการคือ ช่วงเวลา 12.01 น. – 15.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา ศรีงิ้วราย (2559)  การศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของร้าน Caffè D´Oro และร้าน Mezzo” ที่กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อเครื่องดื่มประเภทกาแฟ
มากที่สุด ส่วนเหตุผลหลักในการซื้อดื่ม คือ ชื่นชอบในรสชาติ ส่วนใหญ่จะใช้บริการร้านกาแฟในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา 
12.01 น. – 15.00 น. 
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา  
ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านกาแฟด้วยตนเอง รองลงมาได้แก่ 
เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัวตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา เสือจำศิล (2555) การศึกษาวิจัย
เรื่อง “พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี” ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้า
ใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ด้วยตนเอง รองลงมา เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัวตามลำดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า เป็นเพศหญิง จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  
อายุระหว่าง 21 ถึง 30 ปี จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.25 
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 188 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 47.00 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้ธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรีพบว่า 
นิยมบริโภคเครื่องดื่มประเภทกาแฟ เช่น คาปูชิโน เอสเพรสโซ จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 เหตุผลที่มาใช้บริการร้าน
กาแฟเพราะติดใจในรสชาติเครื่องดื่ม จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 เข้ามาใช้บริการ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน จำนวน 142 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ 51 – 100 บาทต่อครั้ง จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ช่วงวันที่ 
นิยมเข้าใช้บริการคือ ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการคือ ช่วงเวลา  
12.01 น. – 15.00 น. จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านกาแฟด้วยตนเอง จำนวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 และมีลักษณะการใช้บริการคือรับประทานที่ร้านจำนวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัด
สระบุรี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายหรือสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพและด้านกระบวนการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 โดยมีปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางจัดจำหน่ายหรือสถานท่ี 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 
  3.1 จำแนกตามสถานภาพด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ สรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
ชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี กับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามขึ้นอยู่
กับสถานภาพด้านเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 6 รายการ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค เหตุผลที่
เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งท่ีเข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งท่ีเข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการและผู้มีส่วน
ในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ 
  3.2 ด้านอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 8 รายการ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ ช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการ 
ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการและลักษณะการใช้บริการ 
  3.3 ด้านระดับการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 6 รายการ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยม
บริโภค เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้
บริการและลักษณะการใช้บริการ 
  3.4 ด้านอาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 6 รายการ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งท่ีเข้าใช้บริการต่อเดือน ช่วงวันท่ีนิยมเข้าใช้บริการ ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการ และผูม้ี
ส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ 
  3.5 ด้านรายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 8 รายการ ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านกาแฟ จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่เข้าใช้บริการ ช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริ การ 
ช่วงเวลาที่นิยมเข้าใช้บริการ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเข้าใช้บริการและลักษณะการใช้บริการ 
 4. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้ธุรกิจกาแฟกับสถานภาพทั่วไป 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี จำแนกตามสถานภาพด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ สรุปได้ดังนี้ 
  1. จำแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นราย



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๓๓ 

ด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายหรือสถานท่ี ด้าน
ลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ ที่จอดรถสะดวกเพียงพอ การให้ส่วนลดจากราคา
ปกติ มีการโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์พิเศษประจำเดือน มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
บรรยากาศและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ ความถูกต้องในการชำระเงิน มีมาตรฐานการให้บริการอย่างเป็นระบบ
และมีความพร้อมในการให้บริการและแก้ไขปัญหา 
  2. จำแนกตามสถานภาพด้านเพศ ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05 จำนวน 20 รายการ ได้แก่ รสชาติกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ คุณภาพของวัตถุดิบสดใหม่ ความสวยงามรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับรสชาติเครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ มีป้ายระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน ความเหมาะสมสถานท่ี ชัดเจน 
หาง่าย ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ ที่จอดรถสะดวกเพียงพอ มีการโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์พิเศษประจำเดือน การต้อนรับ
และอัธยาศัยของพนักงาน ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน พนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความสะอาดของอาคารสถานที่ บรรยากาศและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดู ดความสนใจ การจัดวาง
สินค้ามีความเหมาะสม สะดวกในการเลือกซื้อ ความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้าน ความถูกต้องในการชำระเงิน มีมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมในการให้บริการและแก้ไขปัญหา 
  3. จำแนกตามสถานภาพด้านระดับการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการ
ธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ส่วนการ
เปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
บุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จำนวน 16 รายการ ได้แก่ รสชาติกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ คุณภาพของวัตถุดิบสดใหม่ ความสวยงามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับรสชาติเครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ สถานที่มีความปลอดภัย ที่จอดรถสะดวก
เพียงพอ มีการให้โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์พิเศษประจำเดือน มีการโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ การต้อนรับและอัธยาศัยของ
พนักงาน ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ บรรยากาศและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ การจัดวางสินค้ามีความเหมาะสม สะดวกในการเลือกซื้อและ
ความกว้างขวางของพื้นที่ ภายในร้าน 
  4. จำแนกตามสถานภาพด้านอาชีพ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็น
รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 
16 รายการ ได้แก่ ความสวยงามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับรสชาติเครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ ความสะดวกในการ
เดินทางไปใช้บริการ สถานท่ีมีความปลอดภัย ที่จอดรถสะดวกเพียงพอ มีการให้โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์พิเศษประจำเดือน มีการโฆษณา
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน พนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความสะอาดของอาคารสถานที่ บรรยากาศและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ การจัดวางสินค้ามี
ความเหมาะสม สะดวกในการเลือกซื้อ ความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้าน ความรวดเร็วในการให้บริการและมีความพร้อมในการ
ให้บริการและแก้ไขปัญหา 
  5. จำแนกตามสถานภาพด้านรายได้ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็น
รายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด
จำหน่ายหรือสถานที่และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จำนวน 20 รายการ ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบสดใหม่ ความสวยงามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับรสชาติเครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ มีป้ายระบุราคาสินค้าอย่างชัดเจน มีหลายราคาตามขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์ ความเหมาะสมสถานที่ ชัดเจน หาง่าย ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ สถานที่มีความปลอดภัย ที่จอดรถสะดวก
เพียงพอ  การให้ส่วนลดจากราคาปกติ การต้อนรับและอัธยาศัยของพนักงาน ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน พนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความสะอาดของอาคารสถานที่ บรรยากาศและการตกแต่งในร้านสวยงามดึงดูดความสนใจ การจัดวาง
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สินค้ามีความเหมาะสม สะดวกในการเลือกซื้อ ความกว้างขวางของพื้นที่ภายในร้าน ความรวดเร็วในการให้บริการและมีความพร้อม
ในการให้บริการและแก้ไขปัญหา 
 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกใช้บริการธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา ร้านกาแฟในจังหวัดสระบุรี ที่ได้มา
จากแบบสอบถามปลายเปิดสรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายหรือสถานท่ี ควรมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการร้านกาแฟ 
 2. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรมีพื้นท่ีภายในร้านท่ีกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการร้านกาแฟพร้อมกันจะทำ
ให้มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของสหกรณ์ 2) ระดับความ
ต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชัน 
4) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน  และ 5) เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เป็นการวิจัย เชิงสำรวจ ประชากร คือ สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด วันที่ 6 มิถุนายน 2562 จำนวน 14,193 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และ
มอร์แกน จำนวน 375 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนสมาชิกสหกรณ์ตามอำเภอและศูนย์ประสานงานของสหกรณ์ทั้งหมด  
17 ศูนย์ประสานงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไควสแควร์ การวัดระดับความสัมพันธ์โดย เคมเมอร์ วี และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ
ความเหมาะสมจำเป็นแอปพลิเคชันของสหกรณ์ ด้านเมนูหลักโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.19) ระดับสูงที่สุดคือ ทุนเรือน
หุ้น และเงินฝาก ตามลำดับ ด้านรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.14) ระดับสูงที่ที่สุด คือ 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความรวดเร็วในการใช้บริการ ตามลำดับ 2) ระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเค
ชันสหกรณ์ ด้านการบริการทั่วไป และด้านบริการทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.87 และ 3.99) ระดับต้องการ
การพัฒนาสูงที่สุด คือ การตรวจสอบการคำนวณสิทธิการกู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญในเบื้องต้น และการโอนเงินภายในสหกรณ์ซื้อหุ้น
เพิ่มของสมาชิก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระดับ
ความเหมาะสมจำเป็นของการใช้แอปพลิเคชันด้านเมนูหลัก และรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันสหกรณ์ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ำ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับระดับความต้องการ
การพัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ทั้งด้านบริการทั่วไปและ ด้านการบริการทางการเงิน 5) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแอป
พลิเคชันของสหกรณ์ คือ (1) ปรับรูปแบบการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันหลังจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชัดเจนและง่าย
ขึ้น (2) ปรับแถบเมนูหลักและความหมายของรูปภาพ รวมถึงการให้สีแสดงความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น และ ( 3) พัฒนารูปแบบ
บริการทั่วไป บริการทางการเงินและบริการอื่นของสหกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและสหกรณ์มากขึ้น 
 

คำสำคัญ:   เมนูหลักและรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
 

Abstract 
 This research aimed to study 1) the level of required suitability of cooperative applications; 2) the level 
of the need in developing cooperative applications; 3) the relationship of personal factors of members and the 
level of required suitability of cooperative applications; 4) the relationship of personal factors of members and 
the level of the need in developing cooperative applications; and 5) suggested guidelines in developing mobile 
applications of Nakhon Sawan Teacher Savings Cooperative Ltd. This research was a survey research. The 
population consisted of 14,193 members of Nakhon Sawan Teacher Savings Cooperative Limited on June 6, 2019. 
Sample sizes were determined by using an instant table of Crazy and Morgan for 375 members, with a simple 
random sampling proportional to cooperative members of 17 districts and coordinating centers of the  
 

  
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1 รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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cooperative. The research tool was a questionnaire. The statistics used in the data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, quay-square, Cramer’V, and content analysis. The results showed that 
most of the cooperative 1) the level of suitability required by the cooperative application on the main menu as 
a whole was high (average = 4.19), the highest level was equity capital and deposits, respectively. The overall 
application usage pattern was at a high level (average = 4.14). the highest was saving time and travel expenses, 
and the speed of service, respectively; 2) the level of demand in developing cooperative application on general 
services and financial services overall was at a high level (mean = 3.87 and 3.99). The highest level of need for 
development was to examine the calculation of emergency loan eligibility, initial ordinary loan and the transfer 
of money within the cooperative to buy more shares of the members; 3) the statistically significant correlation 
between the personal factors of most members and the level of required suitability of application usage on the 
main menu and cooperative application usage patterns was at a low level. 4) There was a statistically significant 
correlation between the personal factors of most members and the level of the need in developing cooperative 
application on general services and financial services; 5) Recommendations for the development of cooperative 
applications were: (1) adjust the procedure of application usage registration after clearer and easier download of 
the application; (2) Adjust the main menu bar and the meaning of the picture, including clearer meaning given 
by colors; and (3) developing a general service model, financial services and other cooperative services more in 
line with the needs of members and cooperatives. 
 

Keywords:  Main Menu and Mobile Application Layout; Nakhon Sawan Teacher Savings 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจมากข้ึนบทบาทของเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดอยู่ที่
ระดับของธุรกิจเท่านั้นแต่ได้แผ่ขยายเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการเกิดของ
สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ Android หรือ IOs ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการตดิต่อสือ่สารที่เพ่ิมขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้ ความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ได้รับความนิยมและเช่ือถือจาก
ผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งดูได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนธุรกรรมทางการเงินที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนโดยตรงมีอยู่
เป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นรับชำระค่าสินค้า หรือบริการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหลังจากตกลงซื้อ
สินค้าหรือบริการการตัดค่าใช้จ่ายโดยตรงจากบัญชีบัตรเดบิต บัตรเครดิต แม้แต่การนำเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะทำ
รายการหักชำระค่าสินค้าหรือบริการต่อไป ซึ่งธุรกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบริการของธนาคารพาณิชย์  
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เป็นองค์กรนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย  และเป็นสหกรณอ์อมทรัพย์ครแูห่งแรกของไทย ผู้ให้กำเนิด คือ นายปรีดา สุขบำรุง อดีตศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูที่ประสบปัญหาภาระหนี้สินที่ ค้างกับนายทุนเป็น
จำนวนมาก เนื่องจากดอกเบี้ยสูงสหกรณ์เป็นองค์กรที่สมาชิกเป็นทั้งผู้ใช้บริการ และผู้บริหาร แต่ต้องอยู่ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการสหกรณ์ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ ธุรกิจเงินรับฝาก และธุรกิจสินเชื่อ มีสมาชิก
เป็นบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมทั้งจังหวัดนครสวรรค์ 15 อำเภอ 17 ศูนย์ประสานงาน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562  มีจำนวน
สมาชิก 14,193 คน เพื่อการบริการสมาชิกที่ท่ัวถึงทุกอำเภอทั้งการให้บริการทางด้านการเงินและสินเช่ือ สหกรณ์ได้นำเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยทั้งในเรื่องการบริหารธุรกิจ เช่น การจัดจ้างโปรแกรมเมอร์ในการทำระบบงานที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก การทำธุ
กรรมการออนไลน์ระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ภายในสำนักงานและองค์กรอื่น เช่น การเชื่อมต่อ ATM ออนไลน์ เพื่อให้บริการสมาชิกใน
การกู้เงินฉุกเฉิน ATM ของสหกรณ์ หรือการฝาก-ถอนเงิน ของสหกรณ์ผ่านบัตร ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
โดยการทำธุรกรรมแต่ละครั้งสมาชิกจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท และการให้บริการสมาชิก เช่น การใช้บริการแอปพลิเคชัน 
“สอ.ครูนครสวรรค์” เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เงินกู้ ภาระค้ำประกัน ผู้รับโอนประโยชน์ และข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมาชิกรายบุคคลได้ตลอด 24 ชั ่วโมง ปัจจุบันสหกรณ์ประสบปัญหาการหักเงินรายเดือนของสมาชิกไม่ได้เนื ่องจากระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 สมาชิกจะต้องมีเงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ทำให้หน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถ 
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หักเงินของสมาชิกที่มีรายการเรียกเก็บเกินกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนสหกรณ์ได้รับเงินไม่ครบตามรายการที่เรยีกเก็บสมาชิกจะตอ้ง
ดำเนินการโอนเงินมาชำระที่สหกรณ์และแจ้งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง Line Official 
   ถึงแม้ว่าสหกรณ์มีการบริการรับฝาก-ถอนเงิน และการบริการเงินกู้ผ่านทางธนาคารแล้ว แต่สหกรณ์ก็ยังไม่สามารถนำ
เทคโนโลยี ในยุคดิจิตอล 4.0 มาใช้ได้เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นต้น  เช่น การโอนเงิน
ผ่านแอปพลิเคชันของสหกรณ์ไปยังธนาคารอื่น หรือการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของสหกรณ์มาชำระหนี้ของสมาชิก หรือการเบิก
เงินสดผ่านตู้ ATM ผ่านแอปพลิเคชันสหกรณ์โดยไม่ใช้บัตร ATM  ที่จะช่วยให้สมาชิกไม่ว่าอยู่ที่ใดก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้อง
ไปท่ีสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินและการเดินทาง ตลอดจนสมาชิกท่ีอยู่ต่างอำเภอลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยัง
สหกรณ์ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหุ้น หนี้ ของตนเองได้ตลอด 24 ช่ัวโมงผ่านทางแอปพลิเคชัน หากสหกรณ์มีการพัฒนา
แอปพลิเคชันโดยการสำรวจความต้องการของสมาชิกว่ามีความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันในรูปแบบใด ทำให้สมาชิกความสะดวก
ในการรับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา และสหกรณ์สามารถทราบได้ทันที
ว่าสมาชิกบุคคลนั้นต้องการทำธุรกรรมเรื่องใดกับสหกรณ์ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และทำให้
สหกรณ์ทราบถึงความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิชันท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  
 เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ในด้าน
รูปแบบการให้บริการทั่วไป กับการบริการทางการเงินของสหกรณ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” ให้ตรงกับความ
ต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ของสมาชิก และง่ายต่อการตรวจสอบและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เสนอต่ อผู้บริหาร
สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
 2. เพื่อศึกษาระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
 
กรอบแนวคิด 
 จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ณ วันที่ 6 มิถุนายน 
2562 จำนวน 14,193 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie andMorgan) ที่ขนาด
ประชากร 15,000 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 375 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ตามอำเภอและศูนย์ประสานงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ได้ทั้งหมด 17 ศูนย์ประสานงาน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามสัดส่วนของ
ประชากรในแต่ละพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item-Object Congruence : IOC) สูงกว่า 0.50 ทุกข้อ และมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) ของ Cronbach’s 
Alpha เท่ากับ 0.961 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไควสแควร์ การ
วัดระดับความสัมพันธ์โดย Cramer’s V และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสมาชิก ทั้งหมด 375 คน ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 
ดังนี ้
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.90  มีอายุมากกว่า 60 ปี  คิดเป็นร้อย
ละ 19.50 สมาชิกมีอายุเฉลี่ย 44.48 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.90 มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.90 และมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.80  โดยมีรายได้เฉลี่ย 32,849.38 ปี มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก
มากกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.50  มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกเฉลี่ย 13.86 ปี และมีตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานข้าราชการครู
หรือครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 53.10 เครื่องมือสื่อสารที่สมาชิกใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน รองรับระบบแอนดรอย์ 
(Andriod) คิดเป็นร้อยละ 72.70 ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน รองรับระบบ IOS คิดเป็นร้อยละ 20.10 ใช้ไอแพด รองรับระบบ IOS  
คิดเป็นร้อยละ 4.22 และลำดับสุดท้ายสมาชิกใช้แทปเล็ต รองรับระบบแอนดรอย์ (Andriod) คิดเป็นร้อยละ 2.98 ประสบการณ์ 
ในการใช้แอปพลิเคชันส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันธนาคารมากที่สุด เฉลี่ย  7.5 ครั้งต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 8.65 
มีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดเฉลี่ย  3.07 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และ 
มีประสบการณ์ใช้แอปพลิเคชันขององค์กรอื่นเฉลี่ย  1.68 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.25 
 2. ระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) รูปแบบการใช้บริการด้านเมนูหลักในแอปพลิเคชัน  และ 2) รูปแบบและการใช้งานของแอปพลิเคชัน 
  2.1 ระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” ด้านรูปแบบการใช้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.19) ที่สำคัญได้แก่ เมนูหลักทุนเรือนหุ้น รองลงมา คือ เมนูหลักเงินฝาก ข้อมูลประวัติส่วนตัว หนี้เงินกู้และปันผล/
เฉลี่ยคืนตามลำดับ  ส่วนระดับสุดท้าย คือ เมนูหลักออกจากระบบ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” ด้านรูปแบบการใช้บริการด้านเมนูหลักของ 
 แอปพลิเคชัน  (n = 375) 
 

รูปแบบการใชบ้ริการด้านเมนูหลักของแอปพลิเคชัน 
ระดับความเหมาะสม/จำเป็น 

x  S.D. การแปลผล ลำดับ 
   ข้อมูลประวัติส่วนตัว 4.26 0.69 มาก 3 
   ทุนเรือนหุ้น 4.35 0.69 มาก 1 
   หนี้เงินกู้ 4.26 0.81 มาก 4 
   เงินฝาก 4.27 0.80 มาก 2 
   รายการเรียกเก็บรายเดือน 4.22 0.78 มาก 6 
   ภาระค้ำประกันเงินกู้ 4.21 0.89 มาก 7 
   ปันผล/เฉลี่ยคืน 4.26 0.84 มาก 5 
   ผู้รับโอนประโยชน์ 4.20 0.86 มาก 8 

   ตั้งค่า 4.03 0.93 มาก 10 
   เกี่ยวกับสหกรณ์ 4.10 0.89 มาก 9 
   ออกจากระบบ 3.97 0.96 มาก 11 

รวม 4.19 0.83 มาก - 
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  2.2 ระดับความเหมาะสมจำเป็นแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” ด้านรูปแบบและการใช้งานของแอปพลิเคชัน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14) ที่สำคัญได้แก่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความรวดเร็วในการใช้บริการ  
ความปลอดภัย/ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งานและการทำธุรกิจง่าย และสมัครใช้บริการสะดวก ตามลำดับ 
ส่วนระดับสุดท้ายซึ่งใกล้เคียง คือ ไอคอนหรือภาพสื่อความหมาย การสมัครใช้บริการได้หลายช่องทาง และ ประเภทธุรกรรมมีความ
หลากหลายได้รับข้อมูลข่าวสารทันสมัย ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ระดับความเหมาะสมจำเป็น แอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” ด้านรูปแบบและการใช้งานของแอปพลิเคชัน (n = 375) 
 

รูปแบบและการใช้งานแอปพลิเคชัน ระดับความเหมาะสม/จำเป็น 

x  S.D. การแปลผล ลำดับ 
   - สมัครใช้บริการสะดวก 4.17 0.77 มาก 5 
   - การสมัครใช้บริการได้หลายช่องทาง 4.08 0.74 มาก 9 
   - คุณภาพการใช้งานมีความเหมาะสม 4.15 0.68 มาก 6 
   - ความสะดวกในการใช้งาน และขั้นตอน 
     การทำธุรกรรมง่าย 

4.17 0.73 มาก 4 

   - ความปลอดภัย/ความน่าเช่ือถือในการใช้งาน 4.18 0.71 มาก 3 
   - ความรวดเร็วในการใช้บริการ 4.19 0.72 มาก 2 
   - ความสวยงามน่าสนใจ 4.09 0.76 มาก 7 
   - ไอคอนหรือภาพสื่อความหมาย 4.07 0.71 มาก 10 
   - ประเภทธุรกรรมมีความหลากหลาย  ได ้รับ 
     ข้อมูลข่าวสารทันสมัย 

4.08 0.72 มาก 8 

   - ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 4.22 0.69 มาก 1 
รวม 4.14 0.72 มาก - 

 
 3. ระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ความ
ต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านการบริการทั่วไป และ 2) ความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการบริการทางการเงิน  
  3.1 ระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ ด้านการบริการทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87) 
ที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจสอบการคำนวณสิทธิการกู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเบื้องต้น รองลงมา คือ การบันทึกคำขอเพิ่ม-ลด การส่งหุ้น
รายเดือน ติดตามสถานะหนังสือที่ส่งออกจากสหกรณ์ถึงสมาชิกได้ และการตรวจสอบการคำนวณรายการประมาณการรายรับของ
ทายาทกรณีสมาชิกเสียชีวิต ตามลำดับ ส่วนระดับสุดท้าย คือ ติดตามสถานะหนังสือรับเข้าสหกรณ์ที่สมาชิกส่งให้สหกรณ์แสดงใน
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ ด้านการบริการทั่วไป (n = 375) 
 

ความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการบริการทั่วไป 
ระดับความต้องการพัฒนา 

x  S.D. การแปลผล ลำดับ 
   - การบันทึกคำขอเพิ่ม-ลด การส่งหุ้นรายเดือน 3.89 1.00 มาก 2 
   - การตรวจสอบการคำนวณสิทธิการกู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเบื้องต้น 3.92 1.01 มาก 1 
  -  ติดตามสถานะหนังสือรับเข้าสหกรณ์ที่สมาชิกส่งให้สหกรณ์ได้ 3.83 0.96 มาก 5 
   - ติดตามสถานะหนังสือที่ส่งออกจากสหกรณ์ถึงสมาชิกได้ 3.87 0.93 มาก 3 
   - การตรวจสอบการคำนวณรายการประมาณการรายรับของทายาท 
     กรณีสมาชกิเสียชีวิต 

3.87 1.01 มาก 4 

รวม 3.87 0.98 มาก - 

 
  3.2 ระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ ด้านการบริการทางการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = 3.99) สมาชิกมีความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการบริการทางการเงินมากที่สุดคือ การโอนเงินฝากออมทรัพย์ของ
สมาชิกภายในสหกรณ์ รองลงมา คือ การโอน ถอน ฝากเงินจากบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ทำการเช่ือมตอ่/
ผูกไว้ และลำดับสุดท้าย คือ การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ระดับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ ด้านการบริการทางการเงิน (n = 375) 
 

ความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการบริการทางการเงิน 
ระดับความต้องการพัฒนา 

x  S.D การแปลผล ลำดับ 
1. การโอนเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกภายในสหกรณ์     
   - ชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกได้ 4.11 0.90 มาก 3 
   - ซ้ือหุ้นเพิ่มของสมาชิกได้ 4.26 2.29 มาก 1 
   - ชำระรายการเรียกเก็บประจำเดือนได้ 4.11 0.85 มาก 2 
   - การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ละครั้ง 4.04 0.92 มาก 4 
   - การกู้เงินฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชันได้ 4.01 0.93 มาก 5 

รวม 4.10 1.17 มาก - 
2. การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์     
  - โอนเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างบัญชีสมาชิก  
    ของตนเองได ้

4.08 0.84 มาก 1 

  - โอนเงินฝากทุกประเภทระหว่างบัญชีสมาชิกของตนเองได้ 4.04 0.91 มาก 2 
  - โอนเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างบัญชีสมาชิก 
    ของตนเองกับบัญชีเงินฝากของสมาชิกคนอื่นได้ 

3.98 0.98 มาก 3 

  - สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมแต่ละคร้ัง 3.62 1.13 มาก 4 
รวม 3.90 0.96 มาก - 

3. รองรับการทำงานเชื่อมต่อธนาคารอย่างน้อย 1 ธนาคาร 3.99 0.93 มาก 2 
4. การโอน ถอน เงินฝากจากบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกไปยัง 
   บัญชีเงินฝากธนาคารที่ทำการเชื่อมต่อ/ผูกบัญชีไว้ 

4.02 0.94 มาก 1 

5. โอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ของสมาชิก ชำระ  
   ค่าบริการได้ (เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์  
   และอื่นๆ เป็นต้น) 

3.97 0.97 มาก 2 

รวม 3.99 0.80 มาก - 
 
 4. ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิ -  เคชันของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) รูปแบบการใช้เมนูหลักในแอป-พลิเคชัน  “สอ.ครูนครสวรรค์” และ  
2) รูปแบบและการใช้งานแอปพลิเคชัน 
  4.1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด กับ รูปแบบการใช้งานเมนูหลักในแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ  
สมาชิกส่วนใหญ่ ยกเว้นเพศ มีความสัมพันธ์กับระดับความเหมาะสมจำเป็นของการใช้แอปพลิเคชันด้านเมนูหลักในแอปพลิเคชัน 
“สอ.ครูนครสวรรค์”  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
  4.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด กับ รูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันด้านการสมัคร
ใช้บริการได้หลายช่องทางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
 5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความต้องการใช้แอปพลิเคชันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครสวรรค์ จำกัด  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านการบริการทั่วไป และ 2) ด้านการบริการทางการเงิน  
  5.1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความต้องการใช้แอปพลิ -เคชันของสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ด้านการบริการทั่วไป พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้งเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
และตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการติดตามหนังสือส่งออกจากสหกรณ์ถึงสมาชิก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
  5.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความต้องการใช้แอปพลิ -เคชันของสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ด้านการบริการทางการเงิน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลระยะเวลาการเป็นสมาชิก และตำแหน่งหน้าที่
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การปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านการบริการทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
 6. ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ในแต่ละด้าน 
  6.1 แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากข้อเสนอแนะของสมาชิกจำนวน  
5 คน ดังนี้ 1) ควรมีการแจ้งเตือนในรูปแบบข้อความ เพื่อท่ีจะทราบความเคลื่อนไหว 2) เพิ่มคำขอเพ่ิม-ลด การส่งเงินฝากรายเดือน 
3) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ผ่านแอปพลิเคชัน 4) สามารถตรวจสอบสวัสดิการที่ควรได้รับของตนเองได้ และ 5) การออกจาก
ระบบของแอปพลิเคชันไม่สามารถกดแบบสมบูรณ์ ต้องมีกดปุ่มโฮมของโทรศัพท์จึงจะสามารถไปยังแอปพลิเคชันอ่ืนได้ 
  6.2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากผลการวิจัยใน  
แต่ละด้าน ดังนี ้
    1) รูปแบบการใช้บริการด้านเมนูหลักของแอปพลิเคชัน โดยรวมระดับความเหมาะสมจำเป็นอยู่ในระดับมากทุก
เมนูหลัก ดังนั้นสหกรณ์ควรคงเมนูหลักไว้ แต่มีบางประเด็นแม้ว่าค่าเฉลี่ยจะอยู่ ในระดับมากแต่จะต่ำกว่าประเด็นอื่น เช่น เมนูหลัก  
ออกจากระบบ ตั้งค่า และเกี่ยวกับสหกรณ์ เป็นต้น สหกรณ์อาจจะต้องนำมาทบทวนปรับให้เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น 
    2) รูปแบบและการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยรวมระดับความเหมาะสมจำเป็นอยู่ในระดับมากทุกรูปแบบและการ
ใช้เงินแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากในระดับต้น ๆ เช่น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความรวดเร็ว
ในการใช้บริการ และความปลอดภัย/ความน่าเชื่อถือในการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่แสดงถึงประโยชน์และคุณค่าของ
การพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ซึ่งสมาชิกเห็นว่าเหมาะสม สหกรณ์ควรใช้เป็นประเด็นในการประชาสัมพันธ์สร้างความน่าเชื่อถือ
ในการพัฒนาแอป-พลิเคชันของสหกรณ์ให้กว้างขวางมากขึ้นในกลุ่มสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันของสหกรณ์ 
     ส่วนประเด็นที่สมาชิกเห็นว่ามีความเหมาะสมจำเป็นน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ เช่น ไอคอนหรือภาพสื่อความหมาย 
และการสมัครใช้บริการได้หลายช่องทาง เป็นต้น สหกรณ์ควรจะต้องนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
    3) ความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านบริการทั่วไป โดยรวมระดับความต้องพัฒนาอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง เช่น การตรวจสอบการคำนวณสิทธิการกู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเบื้องต้น และการบันทึกคำขอ
เพิ่ม-ลด การส่งค่าหุ้นรายได้ เป็นต้น ดังน้ันสหกรณ์ควรนำประเด็นดังกล่าวไปสู่การพัฒนาในลำดับต้นๆ ก่อนประเด็นอ่ืน  
    4) ความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านบริการทางการเงินโดยรวมระดับความต้องพัฒนาอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง เช่น การโอนเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกภายในสหกรณ์ซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกได้ ชำระ
รายการเรียกเก็บประจำเดือนได้ และชำระเงินกู้ของสมาชิกได้ เป็นต้น ดังนั้นสหกรณ์ควรจะพัฒนาในประเด็นดังกล่าวในลำดับแรก
เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก  
    ส่วนประเด็นการโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากสหกรณ์โดยรวมระดับความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน 
สหกรณ์จะต้องนำไปสู่การพิจารณาพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ต่อไป 
    5) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์กับระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของ
สหกรณ์ มีหลายปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะปัจจัย ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และตำแหน่ง
หน้าที ่การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับระดับความเหมะสมจำเป็นของแอปพลิเคชันของสหกรณ์ทุกด้าน แต่ส่วนใหญ่เป็น
ความสัมพันธ์ในระดับน้อย นั่นหมายความว่าสมาชิกสหกรณ์แต่ละกลุ่มที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก และตำแหน่งหน้าที่การ
ปฏิบัติงานท่ีต่างกันเห็นว่ามีความเหมาะสมจำเป็นต่างกัน สหกรณ์อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มในแต่ละกลุม่สมาชิกเพื่อจะได้พัฒนาในตรง
กับความต้องการของสมาชิกในแต่ละกลุ่มต่อไป 
    ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์กับระดับความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ
สหกรณ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์กับระดับความเหมาะสมจำเป็นของแอปพลิเค
ชันของสหกรณ์ สหกรณ์อาจจะนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ตรงกับกลุ่มแต่ละกลุ่มต่อไป โดยอาจจะมีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมใน
เชิงคุณภาพเพื่อสรุปความเหมาะสมและจำเป็นร่วมกันของสมาชิกในทุกกลุ่ม เป็นต้น 
   6.3 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากการศึกษา 
แอปพลิเคชันขององค์กรอื่น  
    1) รูปแบบการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันหลังจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันท่ีชัดเจนและง่ายขึ้น 
    2) แถบเมนูหลักและความหมายของรูปภาพ รวมถึงการให้สีแสดงความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น 
    3) บริการทั่วไป บริการทางการเงินและบริการอื่นของสหกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและ
สหกรณ์มากขึ้น 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๔๒ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ระดับความเหมาะสมหรือความจำเป็นของรูปแบบแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า  
แอปพลิเคชันของสหกรณ์มีความเหมาะสมในด้านเมนูหลัก และรูปแบบในการให้บริการเนื่องจากประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาติดต่อท่ีสหกรณ์ เนื่องจากสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภรณ์ 
แสงโชติ (2561 : บทคัดย่อ) ที่ว่าควรมุ่งเน้นคุณภาพระบบในมิติด้านความง่ายในการใช้งาน มิติด้านความปลอดภัยในการใช้งาน  
มิติด้านความมีเสถียรภาพ มิติด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง และมิติด้านความง่ายในการเข้าถึง เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบการ
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตที่มากข้ึนอันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งผลให้เกิดประโยชน์สุทธิท่ีผู้ใช้งานได้รับในท่ีสุด  
 2. ระดับความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” สมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนา  
แอปพลิเคชันในด้านการบริการทั่วไปคือ การตรวจสอบสิทธิการกู้เงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญเบื้องต้น เพื่อที่จะทราบว่าตนเองนั้นสามารถ
ยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ได้หรือไม่ และมีความต้องการในการพัฒนาด้านบริการทางการเงินคือ การโอนเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก
ภายในสหกรณ์ซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก โดยการทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันทำให้สมาชิกง่ายต่อการใช้บริการและสามารถ
ตรวจสอบได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณธรรม สิทธิศักดิ์ (2562: บทคัดย่อ) ที่ว่าบริการธุรกรรมทางการเงินด้านการโอน
เงินผ่านระบบ พร้อมเพย์ (PromptPay) และโอนเงินในประเทศและต่างประเทศมากที่สุด รวมถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการ
ผ่าน A-Mobile ทำให้รู ้สึกสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนปัจจัยที่ ส่งผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน  
A-Mobile พบว่าการใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่าน A-Mobile ช่วยทุ่นแรงในการเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคารหรือ ตู้ ATM 
รวมถึงระบบมีรหัสผ่านก่อนเข้าใช้บริการในแต่ละครั้งทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกมีความปลอดภัยในข้อมูล ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน A-Mobile ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการในการทำธุรกรรมทาง 
การเงินรูปแบบดิจิทัลที่กำลังจะเติบโตเพิ่มมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความต้องการใช้แอปพลิเคชันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครสวรรค์ จำกัด ด้านการบริการทั่วไป พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการเป็น
สมาชิก และตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันด้านการสมัครใช้บริการได้หลาย
ช่องทางโดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ 
   รวมถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกับระดับความต้องการใช้แอปพลิเคชันของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ด้านการบริการทั่วไป พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก และตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันด้านการสมัครใช้บริการได้หลาย
ช่องทางโดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีตามลักษณะของบุคคลที่และ 
ช่วงวัยหรือเจเนอเรชัน เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์มีหลายช่วงวัย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์อาจไม่สามารถบริการ
สมาชิกได้ทุกคนให้ได้รับความพึงพอใจและคุณภาพบริการได้แต่สามารถพิจารณาจากสมาชิกส่วนใหญ่ แต่สมาชิกส่วนน้อยสหกรณ์
ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจ ัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะ อายุ ตำแหน่งหน้าที ่การปฏิบั ต ิงาน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  
มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” เพราะปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีระดับ
ความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน สหกรณ์ควรจัดการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก 
เช่น สร้างเมนูหรือไอคอนด้วยรูปภาพที่มีขนาดใหญ่และสื่อความหมาย ขั้นตอนการทำธุรกรรมไม่ซับซ้อน มีความง่ายต่อการใช้งาน 
รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัยทุกขั้นตอนในการทำธุรกรรม โดยเน้นให้เหมาะกับทุกช่วงวัย เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
 2. การวิจัยพบว่าประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันของสมาชิก มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนา  
แอปพลิเคชัน “สอ.ครูนครสวรรค์” เพราะประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันของสมาชิกที่แตกต่างกันจะมีระดับความต้องการในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันท่ีแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่าสมาชิกมีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันของธนาคารมากที่สุด สหกรณ์
ควรจัดให้มีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการใช้งานของสมาชิก โดยการนำประสบการณ์ใช้งาน  แอปพลิเคชันที่สมาชิกมีความ
ชำนาญมาปรับใช้กับการพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์จะทำให้สมาชิกมีที่อายุมากสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยตนเอง และมีการสร้าง
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ความปลอดภัยให้กับข้อมูลตลอดการใช้งาน เพื่อสมาชิกมีความไว้วางใจ เชื่อมั่นและมั่นใจในระบบความปลอดภัยของสหกรณ์ ทำให้
สหกรณ์สามารถก้าวข้ึนไปสู่การบริการสมาชิกที่เป็นเลิศได้ 
  3. ข้อเสนอแนะจากการผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการศึกษาแอปพลิเคชันองค์กรอื่น เป็นข้อสรุปที่ผู้วิจัยวิเคราะห์
และเสนอแนะซึ่งใช้เป็นแนวทางในการนำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันของสหกรณ์ได้แต่ควรศึกษาเพิ่มเติม จากผลการวิจัยพบว่า
สมาชิกสหกรณ์มีความต้องการในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด  ทั ้งในด้านการ
ให้บริการทั่วไปและการบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิกที่มีความต้องการในอนาคตเพื่อให้
สหกรณ์สามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสหกรณ์จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการเงินให้สอดคล้องกับยุคโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้ 
  1. ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและความสามารถใน
การพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น ช่วงอายุ ประสบการณ์ในการทำงาน และการใช้แอปพลิเคชัน เป็นต้น 
  2. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะการวิจัย จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ
สหกรณ์ นำไปประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปที่ดีสำหรับการนำไปปรับใช้ และเมื่อนำไปปรับใช้แล้วควรจะมี
การติดตามประเมินผลการใช้แอปพลิเคชันของสหกรณ์ในอนาคต   
  3. การศึกษาวิจัยความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันในการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลทางการเงิน ไม่ให้ถูกโจรกรรมทางออนไลน์ได้ การสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยที่แข็งแรง 
  4. การศึกษาวิจัยกฎหมายและระเบียบของสหกรณ์ ที่เกี่ยวกับระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้การปฏิ บัติงานมีประสิทธิผล มีความถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งเพื่อป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬาคนพิการ  
แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง 
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ
สมาคมฯ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลต่อบุคลากรของสมาคมแต่ละชนิดกีฬาท้ัง 22 สมาคม  
 การสัมภาษณ์จะแบ่งเป็นออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
เว็บไซต์สมาคมฯ ว่าสามารถช่วยในกระบวนการทำงานให้กับสมาคมแต่ละชนิดกีฬาได้อย่างไรบ้าง และตอนท่ี 2 เป็นการนำตัวอย่าง
เว็บแอปพลิเคชันของสมาคมฯ ที่ได้ออกแบบมา แล้วนำกลับไปสัมภาษณ์คนเดิม เพื่อสอบถามความพึงพอใจ ว่ามีความพึงพอใจ
หรือไม่อย่างไร 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จำนวน 13 คน 13 ชนิดกีฬา มีความพึงพอใจต่อตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันเป็นอย่างมาก 
เพราะมีฟังก์ชันการใช้งานท่ีมีการศึกษา ถูกออกแบบจากการสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานจริง  
 

คำสำคัญ:  การศึกษาแนวทาง, พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
ประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน 

 
Abstract 

 This study aims to investigate the guideline of web application development for the Sports Association 
of the Disabled of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King. The research object is to examine 
guideline to develop association’s website to be able to increase efficiency of working procedure. The qualitative 
research interview 22 participants who work for various sport associations. 
 The interview was separated into two sections as follows. Section 1) respondents were asked questions 
which related Association Website problems on how is/are the association website benefit to their working 
procedure, what are obstacles on the website and suggestions guideline for web application development. 
Section 2) Test the new web application modal with the same responders in section 1 so as to survey their 
satisfaction and suggestions whether the new web application modal can solve their problems or not. After that 
bring all the answers from section 1 and 2 to summarize the result and guideline how to develop the web 
application to further use. 
 The finding of study exposed that 13 responders from 13 sport associations were significant satisfied with 
the web application modal because function of the application has been researched, designed by adaptation 
from responder’s problem issues and can be able to major tool with highly effective for all sport associations.  
 
 

  
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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Most suggestion revealed that they would like to see web application developed can be used in realistic come 
up with solving problem on web application so as to produce the most effective working system.   
 
Key Words: Guideline study, Web Application development, Sports Association for the Disable of Thailand, 

Effective procedure. 
 
บทนำ 
 ในโลกปัจจุบันในหลายหน่วยงานได้มีการปรับโครงสร้างขององค์การเข้าสู่โครงสร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องดว้ย
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั ้นตอนการทำงาน ช่วยให้การตัดสินใจ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยผ่านรูปแบบของ  World Wide Web (www) ซึ่งเป็นระบบที่อนุญาตให้องค์การหรือผู ้บริหารมี
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า เว็บไซต์ (Web Site) ที่จะเป็นแหล่งทรัพยากรขององค์การและเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหาร
บรรลุเป้าหมายขององค์การในการบริหารจัดการองค์การที่แตกต่างกัน สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ได้กับองค์การทุกรูปแบบ เช่น 
องค์กรธุรกิจ วัด มูลนิธิ สมาคม ทีมนักกีฬา โรงพยาบาล และอื่นๆ เป็นต้น และใช้ได้กับทุกระดับขององค์การงานบริหาร เพราะแต่
ละองค์การนั้นต้องการความรู้เฉพาะทาง อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อมด้านการทำงาน ด้านการเมือง และกา รนำ
วิทยาการทางเทคโนโลยีมาใช้ที่แตกต่างกัน  
 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์การกีฬาคนพิการทางด้านร่างกาย และอยู่ภายใต้การ
ดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 (สมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560) ซึ่งตามโครงสร้างองค์การที่จะเป็นสมาชิกของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น จะรับ
สมาคมที่ลงท้ายด้วยคำว่า “แห่งประเทศไทย” เป็นสมาชิก โดยหนึ่งชนิดกีฬาสามารถมีสมาคมที่รับผิดชอบชนิดกีฬาต่าง ๆ ที่ลงท้าย
ด้วยคำว่าแห่งประเทศไทยได้เพียงหน่ึงสมาคมเท่านั้น เช่น สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ก็จะมีหน้าท่ีดูแลนักกีฬาเทเบิล
เทนนิสทั่วประเทศ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ดีสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไปจากเงื่อนไขดัง
กล่าวคือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่ในการดูแลนักกีฬาคนพิการทุกชนิดกีฬาของประเภท
ความพิการทางด้านร่างกายทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชาติไปจนถึงระดับทีมชาติชุดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีชนิดกีฬาที่อยู่ใน
ความดูแลจำนวน 22 ชนิดกีฬา หรือ 22 สมาคม จากโครงสร้างดังกล่าวทำให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีภารกิจ และกิจกรรมจำนวนมาก รวมไปถึงจำนวนชนิดกีฬาใหม่ที่กำลังจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ในขณะที่
บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนเพียง 12 คน เท่านั ้น ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากข้ึน  
 ใน ปี พ.ศ.2562 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ปรับโครงสร้างขององค์การเข้าสู่โครงสร้างระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ด้วยการนำเสนอสารสนเทศบนเวิล์ดไวด์เว็บ โดยการสร้างเว็บไซต์ (Web Site) ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นเอกสารบน
อินเทอร์เน็ตประเภทสื่อหลายมิติที่แต่ละหน้าเอกสารสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ทำให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน (สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562) ด้วย
เหตุผลในการสร้างเว็บไซต์ 4 ข้อ คือ 1. ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ 2. เพื่อให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด KPI ของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 3. อยากได้ระบบฐานข้อมูลนักกีฬาคนพิการทั้งเก่าและใหม่ในประเทศไทย 4. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิการใน
กระบวนการทำงานของสมาคมฯ  
 แต่ถ้าว่าเว็บไซต์ เป็นเพียงสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลสาระสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าเท่านั้น เช่น 
รูปภาพกิจกรรม โครงสร้างองค์กร ปฏิทินกิจกรรม รายนามผู้สนับสนุน เป็นต้น ยังไม่เป็นเว็บไซต์ ในรูปแบบที่เรียกว่าเว็บ
แอพพลิเคชั่น ที่สามารถรองรับความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคอินเตอร์เน็ต โดยการสร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับรองรับการ
เปลี่ยนให้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำนั้น ให้เบนทิศทางเข้าสู่การให้บริการบนอินเตอร์เน็ต ครอบคลุมทั้งที่ทำงานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Mobile Devices ต่าง ๆ (ธวัชชัย สุริยะทองธรรม , 2548) ด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชั่น เป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัพเดท และดูแล โดยไม่
ต้องแจกจ่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิเคชั่นได้แก่ เว็บเมล์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูล
ออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็นต้น 
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 ด้วยความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์ และเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำเว็บแอพพลิเคช่ัน ซึ่งทางสมาคมฯจึงได้ว่าจ้างนักพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้ามาช่วยพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน แต่อย่างไรก็ดีกลับพบว่าการพัฒนาเว็บไซต์สมาคมฯ ไม่เป็นไปตามความต้องการเนื่องมาจากการสาเหตุที่ทางสมาคมฯ 
ไม่ทำสัญญาข้อตกลง TOR (Term Of Reference) ข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้
รับจ้างทำอะไรบ้าง เช่น  การบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ต้องการ คุณสมบัติของผู้รับจ้างท่ีผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำงาน
ตามขอบเขตดังกล่าว สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ดำเนินการ มีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง ปฏิบัติงานตามสัญญาจะได้
อะไร ผิดสัญญาจะถูกปรับอย่างไร วิธีการดูแลงานของผู้ว่าจ้าง นอกจากน้ีในการรับส่งงานเว็บไซต์จากนักพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายการเงิน
ของสมาคมฯ เป็นผู้รับงานเพราะต้องชำระเงินให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินเองไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน จึงทำให้เว็บไซต์ของสมาคมฯ ที่สร้างขึ้นมาเป็นเพียงเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลสารสนเทศของสมาคมฯ 
เท่านั้น ไม่มีฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของสมาคมแต่ละชนิดกีฬาและสมาคม
กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ 
 จากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาปรับปรุง เว็บแอปพลิเคชัน ให้ตรงความต้องการของ
ผู้ใช้งานด้วยการศึกษาขั้นตอนการทำงานในกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และสัมภาษณ์บุคลากรทั้ง 22 ชนิดกีฬา ถึงการใช้งานเว็บไซต์ของสมาคมฯ ในปัจจุบัน ว่ารูปแบบฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซตส์มาคมฯ 
มีการใช้งานยากง่ายมากน้อยแค่ไหน และข้อเสนอแนะว่าต้องการให้เว็บไซต์ของสมาคมฯ พัฒนาหรือมีฟังก์ชันอะไรในกระบวนการ
ทำงานขององค์กรบ้าง เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อ
อำนวยความสะดวก ต่อทั้งองค์การทั้งสองฝ่าย คือผู้ใช้งานองค์การสมาชิกทั้ง 22 ชนิดกีฬา และเจ้าหน้าท่ีบุคคลากรของสมาคมกีฬา
คนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในด้านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเขียนแผนงบประมาณประจำปี
เอกสารในการเบิกจ่ายต่าง ๆ จะเป็นรูปแบบเดียวกัน การส่งผลการแข่งขัน การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่สมาคมกีฬา และบุคลากร
ของแต่ละชนิดกีฬา เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมก็มีรูปแบบ และรายละเอียดค่อนข้างมาก 
 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬาคนพิการ  
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในงานวิจัยการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บ
  แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬา
  คนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 รูปแบบของการวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ Qualitative research เป็นแบบ quali - quali research 
Method โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In-depth individual interviews) เพื ่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแนว



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๔๘ 

ทางการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬาคนพิการ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มากยิ่งขึ ้น ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งมีประสบการณ์และประสบปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยใช้แนวทางในการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. การระบุหัวข้อปัญหา (Problem Identification) 
 2. สำรวจสภาพปัญหาและตั้งเป้าหมาย (Understand Situation/Set Standards) 
 3. วางแผนกิจกรรม (Set Activity Schedule) 
 4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) 
 5. กำหนดวิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
 6. ประเมินผลการแก้ไขปัญหา (Result Comparison) 
 7. จัดทำเป็นมาตรฐาน (Set Standard)  
 และสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In-depth individual interviews) อีกครั้งเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจหลังจากการ
พัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (ณัฐชานันท์ สีแก่นจันทร์, 2559) 
 พื้นที่ในการศึกษาและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เท่านั้นผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ คือ เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมของสมามคมแต่ละชนิดกีฬา ๆ ละ 1 คน รวมทั้งหมด 22 สมาคมฯ 
ชนิดกีฬา ซึ่งได้แก่ 1) สมาคมกรีฑาคนพิการไทย 2) สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการไทย 3) สมาคมกีฬาแบดมินตันคนพิการไทย 
4) สมาคมกีฬาว่ายน้ำคนพิการไทย 5) สมาคมกีฬาเปตองคนพิการไทย 6) สมาคมกีฬายิงธนูคนพิการไทย 7) สมาคมกีฬายิงปืนคน
พิการไทย 8) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตคนพิการไทย 9) สมาคมกีฬาจักรยานคนพิการไทย 10) สมาคมกีฬาเรือพายคนพิการไทย  
11) สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนั่งคนพิการไทย 12) สมาคมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย 13) สมาคมวีลแชร์บาสเกตบอลคนพิการไทย 
14) สมาคมวีลแชร์เทนนิสคนพิการไทย 15) สมาคมกีฬาหมากรุกสากลคนพิการไทย 16) สมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย  
17) สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการไทย 18) สมาคมกีฬาลอนโชว์คนพิการไทย 19) สมาคมกีฬาเทควันโดคนพิการไทย 20) สมาคมกีฬา
ไตรกีฬาคนพิการไทย 21) สมาคมกีฬาเซปักตะกร้อคนพิการไทย และ 22) สมาคมกีฬาวีลแชร์รักบี้คนพิการไทย 
 การเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และตามสะดวก ขึ้นอยู่กับบุคลากรใน
สมาคมกีฬาน้ัน ว่าบุคคลไหนเป็นผู้รับผดิชอบในการดำเนินกิจกรรมหลกัให้กับสมาคมแตล่ะชนิดกีฬาชนิดกีฬา ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิน้ 
22 คน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์การตัดสินใจเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของผู้วิจัย 
 1) ต้องเป็นบุคลากรในแต่ละชนิดกีฬา เช่น ผู ้บริหาร เจ้าหน้าที่สมาคมแต่ ละชนิดกีฬา ผู ้ฝึกสอน เป็นต้น และเป็น 
ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับสมาคมฯ ด้วยเช่น การทำเอกสาร การส่งเอกสาร การเขียนงบประมาณ การจัด
แข่งขัน ฯลฯ 
 2) มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกีฬาคนพิการ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ซึ่งเป้าประสงค์ของงานวิจัยนี้จากความตั้งใจใน
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 22 ชนิดกีฬา แต่หลังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญไปจำนวน 13 ชนิดกีฬา ๆ ละ 1 คน 
ผลปรากฏว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นมีความอิ่มตัว เพราะไม่มีประเด็นปัญหาอื่น ๆ หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้ว 
ผู้วิจยัจึงได้หยุดการสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป โดยมีรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ดังตารางที ่1  
 

ตารางที่ 1  ประเภทกีฬาของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ตัวผู้วิจัยเอง, แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured) 
 1. รูปแบบการสัมภาษณ์ คือ  
  1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นระบบ (Structured Interviews) โดยผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไว้แล้ว
เป็นแบบในการถามกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
  2) การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Individual Interviews) ข้อดี คือ ผู้ให ้
ข้อมูลสำคัญจะให้ข้อมูลที่เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกได้อย่างอิสระมากกว่าการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interviews) เพราะไม่มี
การครอบงำจากกลุ่ม  
 2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
  1) วิเคราะห์ปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้ทราบว่ามีตัวแปรใดบ้างที่ต้องรวบรวมข้อมูลและเพื่อใช้ในการ
อภิปรายผลการวิจัย 
  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดโครงสร้างคำถาม
ในแบบสอบถาม 
  3) ศึกษาเอกสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
  4) การเขียนคำถามแบบสัมภาษณ์จัดพิมพ์เป็นเครื่องมือวิจัยฉบับร่าง 
  5) ปรึกษา และขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 แหล่ง 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured) 
สัมภาษณ์บุคลากรในสมาคมแต่ละชนิดกีฬาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน และเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลักให้กับสมาคมฯ เพื่อให้ได้
ข้อมูลลักษณะการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมุมมองในการแก้ไขปัญหาในมุมมองของ  
ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และสรุปข้อมูลสำคัญๆ  
ในกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ และศึกษาแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ 
ออกแบบ และนำมาสร้างตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้ก้ บสมาคมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยทั้งข้อมูลปฐม
ภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล คื 
 1. การวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) ที่ได้มาการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสำคัญทั้ง 13 คน และเอกสารหลักฐาน ข้อมูล
สำคัญ ๆ ของสมาคมฯ โดยใช้แผนผังก้างปลาหรือเครื่องมือวิเคราะห์หาสาเหตุ (Cause and Effect Diagram) เพื่อวิเคราะห์ระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ว่ามีประเด็นปัญหามาจากปัจจัยด้านใดบ้าง  
 2. สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำผลงานวิจัยนี้ไปออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของ
สมาคมฯ ที่สามารถใช้ในกระบวนการทำงานของสมาคมแต่ละชนิดกีฬาได้ใน  
 
การนำเสนอผลการวิจัย  
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์เพื่อหาประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการกระบวนการทำงานแต่ละสมาคมชนิดกีฬาอันส่งผลใหเ้กิด
ความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่ามีสาเหตุมาจาก
ด้านใดบ้างโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์หาสาเหตุหรือแผงผังก้างปลา มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  แผนผังสาเหตุและผลประเด็นปัญหาของสมาคมฯ 
 

 ตอนที่ 2 หลังจากที่ได้ประเด็นปัญหาของแต่ละสมาคมชนิดกีฬาจนข้อมูลที่ได้มาอิ่มตัวแล้ว จึงนำประเด็นปัญหาที่ได้มา
สร้างออกแบบเป็นต้นแบบ (Prototype) ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในตอนท่ี 1 แล้วนำต้นแบบ (Prototype) เว็บแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาแล้ว กลับไปสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจ และข้อเสนอแนะ ว่าสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของสมาคมฯ ได้หรือไม่ อันจะนำไปพัฒนาเป็น
เว็บแอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต  
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 3  ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันหน้าประวัติส่วนตัวท่ีแสดงเอกสารสำคัญ 
 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 4  ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันสมาคมฯ 
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 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5  ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันท่ีแสดงขั้นตอนการจัดแข่งขันนานาชาติไว้ท้ังหมด 
 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 6  ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันท่ีแสดงถึงเครื่องมือในการทำงานเอกสาร 
 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารของสมาคมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 7  เป็นตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันท่ีมีฟังก์ชันทำงานของการส่งแข่งขันในต่างประเทศ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของ
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลที่ได้แล้ว สามารถนำมา
อภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้ 
 การศึกษาพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ขององค์การไม่ว่าจะระบบราชการหรือเอกชน ปัญหาหนึ่งท่ีมักพบก็คือ
ประเด็นปัญหาในการเข้ามาใช้บริการของกลุ่มเป้าหมาย เพราะเป้าหมายในการพัฒนาระบบไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน , เว็บไซต์, 
หรือระบบอีเล็คทรอนิคส์ เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในหลาย ๆ ด้าน แต่ส่วนมากจะมีปัญหาเหมือนกับสมาคมฯ ที่
เจอก็คือ คนส่วนใหญ่หรือกลุ่มเป้าหมายไม่เข้ามาใช้บริการ โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์ และการไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ต่อระบบ ทำให้ผู้ใช้บริการถ้าเคยเข้ามาใช้บริการก็ไม่อยากที่จะกลับมาใช้บริการต่อเพราะไม่สามารถที่จะตอบสนอง
ความต้องการใช้ให้กับผู้ใช้ได้ หรือผู้ใช้หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าองค์การตัวเองมีระบบให้ใช้บริการด้วยเพราะองค์การไม่
ค่อยประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาใช้บริการผ่านช่องทางนี้ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารของสมาคมฯ นี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นายกฤษณะ กิจระการ (2551) ที่วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์แบบเพื่อนำเสนอสารสนเทศขององค์การบริหารสว่น
ตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศบนเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษารูปแบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ และสร้างต้นแบบเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับการให้บริการประชาชนของเทศบาลก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนกับเว็บไซต์มากขึ้น เช่น การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยที่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ การแสดงความ
คิดเห็นโดยผ่านกระดานสนทนาในเว็บไซต์ ซึ่งผลการวิจัยปรากฎว่า มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป
เพราะการออกแบบระบบเว็บไซต์ที่ตอบสนองความต้องการเข้าใช้บริการ และหน่วยงานก็มีความต้องการนำระบบเว็บไซต์เข้ามาใช้
ในองค์การเพราะมีความสะดวกรวดเร็วท้ังในด้านฐานข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์การได้อีกด้วย จะ
เห็นได้ว่างานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความต้องการทั้งในส่วนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ภายใน อบต. ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการ เมื่อเป้าหมายของทั้งสองกลุ่มตรงกันระบบเว็บไซต์ที่เป็นต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมาก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการใช้
ให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ใช้บริการเมื่อเข้ามาใช้บริการแล้วก็เกิดความพึงพอใจที่อยากที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ
อีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยของ นายชลาวัล วรรณทอง (2558) ที่วิจัยเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแล้วนำมาสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นจากความต้องการของ
นักท่องเที่ยวรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผลงานวิจัยปรากฎว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับที่ดี จะ
เห็นได้ว่าระบบที่ถูกออกแบบมาจากประเด็นปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้มีความ
ต้องการใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถนำมาประยุกต์แก้ปัญหาในการพัฒนาเว็บไซต์สมาคมฯ ที่ไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยนำความต้องการและปัญหามาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันต่อไป 
 และในส่วนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารของสมาคมฯ ที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ทำให้
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่เข้ามาใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ ซึ่งมีสาเหตุคล้ายกับประเด็นปัญหาแรกที่เว็บไซต์ไม่ตอบสนองความ
ต้องการใช้ ทำให้สมาคมฯ เลือกที่จะใช้ช่องทางอื่นในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เช่น สื่อโซเชยีลมีเดีย
เฟสบุ๊คเพราะเป็นช่องทางที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการอยู่แล้ว อีกทั้งตัวแอปพลิเคชันก็มีความสวยงามใช้งานง่าย พบว่าประเด็นปญัหานี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวนารีรัตน์  โสติถิมานนท์ (2556) ที่วิจัยเรื ่อง การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ในการ
ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ โดยการศึกษาสภาพปัญหา
ของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 
และนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือองค์การมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่เจอประเด็นปัญหาเช่นเดียวกับ
สมาคมฯ คือเว็บไซต์ไม่ตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการทำให้องค์การกลับมาศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนา
เว็บไซต์โดยเนื้อหารายละเอียดในพัฒนาเว็บไซต์จะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 1.ส่วนของเมนูหลัก  2.ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ 3.ส่วน
บริการประชาชน ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซตอ์ยู่ในเกณฑด์ี จะเห็นได้ว่างานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ไมต่่างจากงานวจิยั
แรกที่ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่งานวิจัยนี้แตกต่างจากงานวิจัยแรกตรงที่งานวิจัยแรกยังไม่มีเว็บไซต์แต่ต้องการศึกษา
และพัฒนาเพื่อให้เว็บไซต์ตอบสนองความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ แต่ในงานวิจัยนี้มีเว็บไซต์เดิมขององค์การอยู่แล้ว 
แต่กลับมาศึกษาปัญหาที่ไม่มีคนเข้ามาใช้บริการเพื่อนำไปพัฒนาแล้วประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาแล้ว 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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สรุปผลงานวิจัย 
 หลังจากที่ได้ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญในตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เพื่อสอบถามประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานว่ามีปัญหามาจากปัจจัยด้านใดบ้าง และผลสรุปในตอนที่ 2 เป็นการนำปัญหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ออกแบบตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองความต้องกา รใช้ และ
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของแต่ละกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่ได้ผู้ให้ข้อมูบสำคัญทั้ง 13 
คนมีความพึ่งพอใจในตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันในระดับที่ดีถึงดีมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ของสมาคมฯ ดังนี ้
 1. กำหนดปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการว่ามีปัญหาหรือความต้องการใช้ในกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง 
 2. นำปัญหาและความต้องการมาออกแบบฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละหน้าเว็บแอปพลิเคชัน โดยคำนึงถึงความยากง่ายใน
การใช้งาน และความถูกต้องของฟังก์ชันการใช้งานให้มากที่สุด 
 3. วางแผนความเชื่อมโยงของแต่ละหน้าเว็บฯ และแต่ละฟังก์ชันว่ามีความเชื่อมโยงกันในกระบวนการทำงานกิจกรรม
ใดบ้าง มีฟังก์ชันไหนท่ีทำงานซ้ำกันบ้าง 
 4. นำข้อมูลที่ได้มาทั ้งหมดมาพัฒนาให้เป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ ให้เป็นผู ้สร้างระบบเว็ บ 
แอปพลิเคชันของสมาคมฯ 
 5. หลังจากที่ระบบเว็บแอปพลิเคช้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำมาทดสอบการใช้งานในทุก ๆ ฟังก์ชันว่ามีปัญหาในการใช้
งานจริงหรือไม่ 
 6. เปิดระบบให้ใช้งานจริง เพื ่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานว่ามีปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบทำงานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 7. ปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ จากข้อมูลที่ได้จากการใช้งานจริง ในเวอร์ชันต่อ ๆ ไป ซึ่งสามารถใช้งานได้
ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถที่จะนำแนวทางการศึกษา ใน
งานวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อยอดจากเว็บไซต์ให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและนำเสนอกับผู้ใช้งาน
จริง เพื่อท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้กับสมาคมแต่ละชนิดกีฬา และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และหลังจากพัฒนาและเปิดให้แต่ละสมาคมฯ ชนิดกีฬาใช้บริการแล้ว ให้เก็บประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ใช้บริการจริง นำไปสู่การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันใส่เวอร์ช่ันต่อ ๆ ไปเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีขอเสนอแนะว่าหากเว็บแอปพลิเคชันของสมาคมฯ นั้นสำเร็จและเปิดให้ใช้บริการแล้ว ควรที่จะมีคู่มือการใช้งาน  
ในแต่ละขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานนั้นอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการ  
ในเบื้องต้นที่ไม่รับการเปลี่ยนแปลงและอาจมองว่ามันยุ่งยากวุ่นวาย การสร้างคู่มือจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ 
และแก้ไขปัญหาในการใช้บริการได้ด้วยตัวเอง นอกจากคู่มือการใช้งานแล้ว ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้สร้างเว็บแอปพลิเคชันของสมาคมฯ 
ออกมาใช้งานจริงเป็นเวอร์ชันแรกก่อน และหลังจากนั้นค่อยเก็บข้อมูลปัญหาการใช้งานแต่ ละฟังก์ชันว่ามีปัญหาอะไรบ้าง มีความ
ยากง่ายในการใช้บริการหรือไม่ หรือมีความผิดพลาดในเรื่องของรูปแบบแต่ละแพลตฟอร์ตหรือไม่อย่างไร โดยไม่ต้องตั้งเป้าว่าสรา้ง
ออกมาในเวอร์ชันแรกจะต้องสมบูรณ์ที่สุด เพราะเป็นเรื่องปกติในระบบเว็บแอปพลิเคชันองค์กรใหญ่ ๆ ที่จะต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาฟังก์ชันอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดอาจจะเป็น
เวอร์ชันท่ี 3 หรือเวอร์ชันท่ี 5 ก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการเป็นหลัก 
 ข้อจำกัดของงานวิจัย คือ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อที่จะเก็บข้อมูลประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันว่าสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จริงหรือไม่ โดยที่ยัง
ไม่ได้ทำเป็นเว็บแอปพลิเคชนัท่ีสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะเป็นลำดับขั้นตอนต่อไปในการนำเสนอแนวทางการศึกษาที่ได้จากงานวิจัย
นี้ให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สร้างเว็บแอปพลิเคชันท่ีสามารถใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 2. เพื่อประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งท้ัง 2 กลุ่ม ได้มาจากการเลือก
โดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วน  
ประเมินค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
ด้านรูปแบบการใช้งาน และด้านภาพรวมของระบบ ตามลำดับ สำหรับผลประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.84, S.D. = 0.37) สำหรับผลประเมินคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.80, 
S.D. = 0.43) ภาพรวมคุณภาพของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 

คำสำคัญ:  เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์, เฝ้าระวังการติดเชื้อ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา, นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
Abstract 

 This objectives of the research were 1. To develop a website for collecting timeline’s data for surveillance 
of Coronavirus infection of computer education’s students, Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra 
University. and 2. to assess the quality of the website for collecting timeline’s data for surveillance of Coronavirus 
infection of computer education’s students, Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University. The sample 
group were the professionals in information technology, and students of computer education, Faculty of 
Education, Rajabhat Rajanagarindra University, both of which were selected without relying on probability 
principles by selecting specific samples data were collected by using a valuation scale questionnaire. Data were 
analyzed by descriptive statistical methods. By finding the mean and standard deviation. 
  The results of the research were as follows: Results from the development of the a website for collecting 
timeline’s data for surveillance of Coronavirus infection of computer education’s students, Faculty of Education, 
Rajabhat Rajanagarindra University, consists of the efficiency of the system. Usage patterns system overview for 
the assessment of the quality of information technology experts. The overall evaluation level was at a highest  
   

1,2 นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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level ( x = 4.84, S.D. = 0.37). and computer education’s students in Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra 
University, The overall evaluation level was at a highest level ( x = 4.80, S.D. = 0.43). Overview of website quality 
at the highest level. 
 

Keywords:  Timeline Data Collection Website, Infection Surveillance, Corona Virus Infection, Computer 
Education’s Students, Rajabhat Rajanagarindra University. 

 
บทนำ 
  ไวรัสโคโรนาถือเป็นไวรัสที่ถูกค้นพบครั้งแรกในสัตว์ ซึ่งสามารถเจอได้ในสัตว์หลายสายพันธุ์ โดยปรกติไม่ก่ อโรคในมนุษย์ 
แต่เมื่อกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคในมนุษย์ได้ ซึ่งมักเกิดจากการจัดการที่ผิดธรรมชาติโดยมนุษย์ ในขณะที่มนุษยย์ังไม่รู้ จัก
และไม่มีภูมิต้านทาน ก็จะเกิดการระบาดของโรคในมนุษย์ (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2563) โดยที่สำนักงานศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ขอความร่วมมือประชาชนในการเปิดเผยไทม์ไลน์การ
เดินทางขอแต่ละคน เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากไทม์ไลน์การเดินทางมี
ความสำคัญเป็นอย่างมากในการตรวจสอบประวัติการเดินทางของประชาชนในแต่ละวัน ซึ่งสามารถนำมาประเมินความเสี่ยงในแต่ละ
พื้นที่ได้เป็นอย่างดี ในขณะนี้สถานการณ์ โรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยังถือว่ายังน่ากังวลเนื่องจากยังมี
การพบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง และทวีคูณการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานในภาคธุรกิจ และการศึกษา รวมถึง
ด้านอื่น ๆ ในหลายประเทศ ทั่วโลกต้องพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การขาดแคลนบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ในขณะที่วัคซีนกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ทดลอง และผลิต การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส เป็นสิ่ งที่สำคัญ และสามารถ
ทำได้ในเวลานี้คือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยในการป้องกันและควบคุมโรค การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรบั
เฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะช่วยป้องกัน และลดกระจายของเชื้อไวรัสให้อยู่ ใน 
วงที่จำกัดสามารถควบคุมได้ พร้อมทั้งมีความปลอดภัย และความสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม  
ในปัจจุบัน 
 เว็บไซต์จึงเป็นแพลตฟอร์มรูปแบบดิจิตอล ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และเข้าใช้งานโดยไม่ต้องทำการติดตั้ง และ  
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มเว็บไซต์จึงเป็นที่นิยม และตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และใช้งานง่าย 
โดยเข้าใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต หากนำแพลตฟอร์มเว็บไซต์
มาประยุกต์ทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมไทม์ไลน์ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคญัในสถานการณ์ โรคโควิด 19 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน มุ่งเน้นต้องการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
และไทม์ไลน์การเดินทางของนักศึกษาเป็นอีกส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในครั้งนี้ จึงได้การ
พัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  2. เพื่อประเมินคุณภาพเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
กรอบแนวคิด 
  การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเช้ื อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีกรอบแนวคิด ตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ 
พ.ศ. 2558 (พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558, 2558, หน้า 19) ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 41/2563 (คำสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 41/2563 , 2563) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง งดการเรียนการสอนใน  
ชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษเพี่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ราชนครินทร์ ที่ 372/2563, 2563) สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ (จีราวุธ วารินทร์ , 2557) และแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ (อรยา ปรีชาพาณิช, 2557) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเว็บตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) (อรยา ปรีชาพาณิช, 2557) หลักเกณฑ์และแนวทางในการออกแบบโครงสร้าง
เว็บไซต์และหน้าจอ (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2559) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ (จีราวุธ วารินทร์, 2557) เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรบัเฝา้ระวังการติดเช้ือโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์กึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล
   ไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
   ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
โดยมุ่งศึกษาเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ผู้ใช้งานเป็นหลัก 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสาธารณสุข และ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งหมด 163 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1. ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ท่าน กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2. นักศึกษา กลุ่มเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเรียน 6000312601 มีนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 16 
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) (วรรณี แกมเกตุ, 2555, หน้า 288) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
ใช้ระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 14 วัน ตั้งแต่วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2564 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย สามารถ
แบ่งได้ ดังนี ้



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๕๘ 

  1. เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
  2. แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบ ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านภาพรวมของระบบ สร้างตามแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นแบบสอบถามจำนวน 
25 ข้อ โดยเลือกตอบตามคุณภาพมี 5 ระดับ (วรรณี แกมเกตุ, 2555)  
  การหาคุณภาพเครื่องมือ หลังจากที่ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับแก้ไขตามคำแนะนำ 
รวมถึงข้อเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษา จึงมีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาตรวจสอบด้วยวิธีหาค่าสถิติเพื่อให้งานวิจิยมีความ
น่าเชื่อถือและนำ ไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้วิจัยกำหนดการทดสอบแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นสำหรับการวิจัยนี้ โดยทดสอบ หาความ
เที่ยงตรง (Validity) และหาความเช่ือมั่น (Reliability) ตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม ดังน้ี  
  1. การหาความเที่ยงตรง เป็นการตรวจสอบความครอบคลุมวัตถุประสงค์ที ่ต้องการวัดหรือไม่ ค่าสถิติที่ใช้ไนการหา
คุณภาพ คือ ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ หรือค่าดัชนีความเหมาะสม ( Index of item objective 
congruence: IOC) โดยได้ผ่านคำแนะนำจาก อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจึงนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบประเมินเนื้อหาและให้คะแนนของข้อคำถามเป็นรายข้อ ดังนี้ ประเมิน +1 สำหรับข้อ
คำถามที่แน่ใจว่าสอดคล้อง ประเมิน 0 สำหรับข้อคำถามที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง ประเมิน -1 สำหรับข้อคำถามที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
   จากนั้นผู้วิจัยนำคะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยใช้
สูตรของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2527) สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-
1.00 เป็นข้อคำถามที่ใช้ได้ส่วนข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50 เป็นข้อคำถามที่ต้องปรับปรุงหรือตัดออกจากนั้น
นำเครื่องมือท่ีปรับแก้ไขตามเกณฑ์การประเมินของผู้เชี่ยวชาญเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงนำ ไปหา
ค่าความเชื่อมั่นต่อไป 
  2. หาความเชื่อมั่น เป็นกาตรวจสอบความคงที่ของข้อคำถามของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผลกับการวัดที่แน่นอนคงที่
สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่น นำมาใช้กับข้อคำถามที่มีการแบ่งระดับความต้องการแบบของลิเคอร์ท ( Likert scale) ที่มีค่า
อำนาจ จำแนกรายข้อ (Item total Correlation) อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยการหาความสัมพันธ์กับคะแนนรวมของข้อคำถามต้องมี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จึงถือว่ามีค่าอำนาจจำแนกท่ีสมบูรณ์ (วรรณี แกมเกตุ, 2555) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. ติดต่อกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากนั้นจัดทำหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
  2. นำข้อมูลประเมินคุณภาพท่ีได้ให้กลุ่มตัวอย่างตอบผ่านระบบออนไลน์  
  3. นำข้อมูลแบบประเมินคุณภาพที่ได้จากระบบมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
   4. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบประเมินคุณภาพ แต่ละฟอร์มการประเมินหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้ตอบ
แบบสอบถามได้รับคืนมา 
  5. นำแบบแบบประเมินคุณภาพที่ได้ ไปเข้ารหัส และประมวลผลข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) เพื่อวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง วัดการกระจาย โดยหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับความสำคัญของค่าดัชนี จัดเรียงลำดับความต้องการ ตามขั้นตอน ดังนี้  
 1. ให้คะแนนสำหรับการประมาณค่าตามแบบลิเคอร์ท (Likert scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด เป็นตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามลำดับ (วรรณี แกมเกตุ, 2555) 
  2. คำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคำตอบแต่ละด้านจากข้อคำถาม จากนั้นแปลผลตาม
เกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993) ซึ่งมีเกณฑ์การให้ค่าคะแนน ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีระดับคุณภาพมากที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีระดับคุณภาพมาก  
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีระดับคุณภาพปากลาง  
  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีระดับคุณภาพน้อย  
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๕๙ 

ผลการวิจัย 
 ผลการการพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาของนักศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สรุปตามขั้นตอนวิธีดำเนินการ ดังนี ้
  1. การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  การพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะต้องมีความสามารถใน
การจัดเก็บข้อมูล รักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แก้ไขข้อมูล และนำเสนอข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้ (Content 
Management System: CMS) ด้วยซอร์สโค๊ดเวิร์ดเพรสส์ (Source Code WordPress) และใช้ฐานข้อมูลเอสคิวแอล (SQL) และใช้
เวิร์ดเพรสส์เป็นเครื่องหลักที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่อาศัยหลักการวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) (อรยา ปรีชาพาณิช, 2557) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ มีผลวิจัย ดังนี้ 
   หน้าหลักของเว็บไซต์ ส่วนแรกเป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ติดเชื้อในประเทศ และผู้ติดเชื้อทั่ว
โลก โดยสามารถเลื่อนลูกศรด้านซ้าย หรือด้านขวา เพื่อดูสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ส่วนกลางของเว็บไซต์ เป็นลิงก์ที่จะนำไปสู่
เว็บไซต์ทางการของราชการ ในการบริหารสถานการณ์โควิด โดยมีเว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 เว็บไซต์กรมควบคุมโรค เว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และเว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์แพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  หน้าหลักของเว็บไซต ์
 
  หน้ากรอกไทม์ไลน์ ในหน้านี้เป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้ใช้งานกรอกไทม์ไลน์ในการเดินทางของตนเอง โดยจะมีการกรอก
ข้อมูล ดังนี้ วันท่ี เดือน ปี สถานภาพ เพศ อายุ ช่ือ นามสกุล และเป็นการกรอกไทม์ไลน์ 
ของผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมีช่องเวลาเป็น ช่องละ 1 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลา 00.00 - 23.59 รวม 24 ช่ัวโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  หน้ากรอกไทม์ไลน ์



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๖๐ 

  หน้าไทม์ไลน์สำหรับการเฝ้าระวัง ในหน้านี้เป็นข้อมูลผู้ยืนยันการติดเชื้อ จากการรวบรวมไทม์ไลน์ของผู้ใช้งานเวบ็ไซต์
รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือข้อมูลสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง อ้างอิงเทียบข้อมูลจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อทางจังหวัดฉะเชิงเทราพบผู้ยืนยันการติดเช้ือ ทางผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวัง
การติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะมี
การอัปเดตข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเช้ือ และลดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ไทม์ไลน์สำหรับการเฝ้าระวัง 
 

  หน้าโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ในหน้านี้เป็นข้อมูลความรู้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ศึกษาข้อมูล 
โดยข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากสถาบันการแพทย์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
 

 หน้าเกี่ยวกับผู้วิจัย ในหน้านี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย มีข้อมูลผู้วิจัย 3 ท่าน มีข้อมูลรูปภาพ ชื่อ นามสกุล รหัส
นักศึกษา กลุ่มเรียน ช้ันปี สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  หน้าเกี่ยวกับผู้วิจัย 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๖๑ 

 2. ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
 ผลการประเมินคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรบัเฝ้าระวังการติดเช้ือ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทั้ง 16 ท่าน เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
ของระบบ ด้านรูปแบบการใช้งาน และด้านภาพรวมของระบบ และด้านภาพรวมของระบบโดยรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพ
แต่ละด้าน ดังนี ้
  1. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
   ด้านประสิทธิภาพของระบบ คุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การออกแบบให้รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนการ
แสดงผลเมนูภายในเว็บไซต์ การแสดงผลรูปภาพภายในเว็บไซต์ การแสดงผลมัลติมีเดียภายในเว็บไซต์การจัดวางองค์ประกอบเลย์
เอาท์ภายในเว็บไซต์ ความเหมาะสมของความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์การแสดงผลข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ ตัวอักษรภายใน
เว็บไซต์ โทนสีภายในเว็บไซต์การค้นหาข้อมูล การออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน การออกแบบให้รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่นำมาแสดงมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจน ความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์รวบรวม
ไทม์ไลน์ และการออกแบบให้รองรับการทำงานท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากตามลำดับ 
  2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 
  ด้านรูปแบบการใช้งาน คุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายชั่วโมง การกรอกข้อมูลไทม์ไลนส์ำหรับเฝ้า
ระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายวัน การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการแจ้งข้อมูลผู้มีความเสี่ยงจากข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากตามลำดับ 
 3. ด้านภาพรวมของระบบ 
  ด้านภาพรวมของระบบ คุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาพรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ ภาพรวมความสะดวกในการใช้งาน
เว็บไซต์ ภาพรวมความสวยงามของเว็บไซต์ ภาพรวมความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ และภาพรวมด้านความเป็นส่วนต่อที่มีต่อ
การเก็บข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ใช้งาน มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากตามลำดับ 
   เมื่อนำผลการประเมินในแต่ละด้านมาผ่านระเบียบวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมอีกครั้ง จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 จึงสามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพจากการใช้งานโดยรวมได้ว่า เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีระดับคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และสามารถนำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝา้ระวังการติดเชื้อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้จากการพัฒนาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการใช้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกัน และลดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งน้ีได ้หรือเป็นแนวทางใน
การนำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไปทดลองใช้หรือปรับใช้หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๖๒ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพในนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาพรวมของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับ  
 เฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
 ราชภัฏราชนครินทร์ 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.81 0.40 มากที่สุด 
2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 4.78 0.42 มากที่สุด 
3. ด้านภาพรวมของระบบ 4.76 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.43 มากที่สุด 
 
  รายละเอียดของผลการประเมินคุณภาพรายด้านของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่มีต่อเว็บไซต์รวบรวม
ข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื ้อโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายด้านในนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษารายด้านของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์  
 สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื ้อโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
    1. ความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ 
    2. ความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์รวบรวมไทม์ไลน์ 
    3. ความเหมาะสมของการแสดงผลเมนูภายในเวบ็ไซต์ 
    4. ความเหมาะสมของการแสดงผลรูปภาพภายในเว็บไซต์ 
    5. ความเหมาะสมของการแสดงผลมัลติมีเดียภายในเว็บไซต์ 
    6. ความเหมาะสมของตัวอักษรภายในเว็บไซต์ 
    7. ความเหมาะสมของโทนสภีายในเว็บไซต์ 
    8. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบเลย์เอาท์ภายในเว็บไซต์ 
    9. ความเหมาะสมของการค้นหาข้อมูล 
    10. ความเหมาะสมของการออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน 
    11. ความเหมาะสมของความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
    12. การออกแบบให้รองรับการเข้าถงึเว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์     
    13. การออกแบบให้รองรับการเข้าถงึเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 
    14. การออกแบบให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย 
    15. ข้อมูลที่นำมาแสดงมีแหล่งอ้างองิข้อมูลที่ชัดเจน 
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 ผลการประเมินคุณภาพผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสาธารณสุข ของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล
ไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 3 ท่าน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านรูปแบบการใช้งาน และด้านภาพรวมของระบบ โดยรายละเอียดผลการประเมิน
คุณภาพแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
   ด้านประสิทธิภาพของระบบ คุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแสดงผลเมนูภายในเว็บไซต์ การแสดงผลมัลติมีเดียภายในเว็บไซต์ ตัวอักษร
ภายในเว็บไซต์ การจัดวางองค์ประกอบเลย์เอาท์ภายในเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูล ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ รองรับการเข้าถึง
เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน การออกแบบให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย ข้อมูลที่นำมาแสดงมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๖๓ 

ชัดเจน การแสดงผลข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ การแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์รวบรวมไทม์ไลน์ การแสดงผลรูปภาพภายใน
เว็บไซต์  
โทนสีภายในเว็บไซต์ ออกแบบให้รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากตามลำดับ 
  2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 
  ด้านรูปแบบการใช้งาน คุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที ่สุด  
โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การกรอกข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา การ
รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายชั่วโมง การแจ้ง
ข้อมูลผู้มีความเสี่ยงจากข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายวัน 
มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากตามลำดับ 
 3. ด้านภาพรวมของระบบ 
  ด้านภาพรวมของระบบ คุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาพรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ ภาพรวมด้านความเป็นส่วนต่อที่มีต่อ
การเก็บข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ใช้งาน ภาพรวมความสวยงามของเว็บไซต์ ภาพรวมความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ ภาพรวมความ
สะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากตามลำดับ 
  เมื่อนำผลการประเมินในแต่ละด้านมาผ่านระเบียบวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยรวมอีกครั้ง จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 จึงสามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพจากการใช้งานโดยรวมได้ว่า เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีระดับคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และสามารถนำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝา้ระวังการติดเชื้อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้จากการพัฒนาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการใช้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัย ป้องกัน และลดการแพร่โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ได้หรือเป็นแนวทางในการนำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์
สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ไปทดลองใช้หรือปรับใช้หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เชี ่ยวชาญทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณสุข ภาพรวมของเว็บไซต์  
 รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.84 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านรูปแบบการใช้งาน 4.87 0.35 มากที่สุด 
3. ด้านภาพรวมของระบบ 4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.37 มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
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๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๖๔ 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เชี ่ยวชาญทางศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณสุข รายด้านของเว็บไซต์  
 รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

รายการประเมิน X̅ S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านประสิทธิภาพของระบบ 
    1. ความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ 
    2. ความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์รวบรวมไทม์ไลน์ 
    3. ความเหมาะสมของการแสดงผลเมนูภายในเวบ็ไซต์ 
    4. ความเหมาะสมของการแสดงผลรูปภาพภายในเว็บไซต์ 
    5. ความเหมาะสมของการแสดงผลมัลติมีเดียภายในเว็บไซต์ 
    6. ความเหมาะสมของตัวอักษรภายในเว็บไซต์ 
    7. ความเหมาะสมของโทนสภีายในเว็บไซต์ 
    8. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบเลย์เอาท์ภายในเว็บไซต์ 
    9. ความเหมาะสมของการค้นหาข้อมูล 
    10. ความเหมาะสมของการออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน 
    11. ความเหมาะสมของความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
    12. การออกแบบให้รองรับการเข้าถงึเว็บไซต์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    13. การออกแบบให้รองรับการเข้าถงึเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน 
    14. การออกแบบให้รองรับการทำงานที่หลากหลาย 
    15. ข้อมูลที่นำมาแสดงมีแหล่งอ้างองิข้อมูลที่ชัดเจนด้านรูปแบบการใช้งาน 
    16. การกรอกข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    17. การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    18. การแจ้งข้อมูลผู้มีความเส่ียงจากข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรค 
         ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
    19. การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายชั่วโมง 
    20. การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายวันดา้นภาพรวมของระบบ 
    21. ภาพรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ 
    22. ภาพรวมด้านความเป็นส่วนต่อทีม่ีต่อการเก็บขอ้มูลไทม์ไลน์ของผู้ใช้งาน 
    23. ภาพรวมความสวยงามของเว็บไซต์  
    24. ภาพรวมความปลอดภยัในการใช้งานเว็บไซต์ 
    25. ภาพรวมความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ 
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รวม 4.84 0.37 มากที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝา้ระวังการติดเช้ือโรคตดิเช้ือไวรัสโค
โรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีข้อควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ภาพรวมคุณภาพของเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีความรู้สึก
สะดวกมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อนำเข้ามาใช้งาน เนื่องจากเดิมการรวบรวมไทมไ์ลน์
การเดินทางของนักศึกษา เป็นการนึกจำ หรือการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก กระดาษ เป็นต้น ส่งผลให้ยังมีปัญหาในการจดจำการ
เดินทาง เนื่องจากต้องรายงานย้อนหลังไทม์ไลน์ในการเดินทาง 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตาม
การเดินทางของผู้ที่ยืนยันการติดเช้ือ หากยืนยันการติดเชื้อแล้ว จึงจำเป็นต้องดูประวัติการเดินทางย้อนหลังใน 14 วัน ดังกล่าว การ
รวบรวมไทม์ไลน์แบบเดิมนั้นยังถือว่ามีปัญหาอยู่อีกมาก การเปลี่ยนมาใช้งานเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติด
เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะส่งผลให้มีความปลอดภัย  
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มีความสะดวกในการใช้งาน และมีการแจ้งเตือนรายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ในยุคที่ผู้คนเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้มากมาย การใช้งานระบบกรอกไทม์ไลน์แบบออนไลน์ ที่เก็บรวมรวมข้อมูลอย่างปลอดภัยไวบ้น
ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต จึงถือว่าเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่จะมาช่วยในการลดการแพร่
ระบาดของการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และทวีคูณ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ดังท่ีกล่าวมา เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีคุณภาพระดับมากท่ีสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี ้
 1. ด้านประสิทธิภาพของระบบ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคุณภาพอยู่ในอันดับแรก คือ การออกแบบ
ให้รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน รองลงมา คือ ความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์
รวบรวมไทม์ไลน์ และอันดับสาม คือ การออกแบบให้รองรับการทำงานท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี วงษ์แสง
จันทร์, (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการวัดประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เว็บเมทริกซ์ ผลการศึกษาพบว่า 
พัฒนาการออกแบบและการท่องเว็บไซต์ ควรมีสถิติที่แสดงถึงสัดส่วนของเพจวิวจากระบบปฏิบัติการและเบราวเซอร์ที่มีความ
หลากหลายทำให้รู้ว่า ประสบการณ์ของผู้ใช้ เป็นอย่างไร หากเว็บไซต์สามารถ ใช้ได้กับเบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการที่มีเวอร์ชัน
ต่างกัน ก็ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างขึ้น ระยะเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ และจำนวนเพจที่ใช้โดยผู้ใช้แต่ละคน สามารถบ่ง
บอกถึง ประสิทธิภาพของการออกแบบเว็บไซต์ เมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากออกจากเว็บไซต์หลังจากเข้าสู่โฮมเพจ เว็บไซด์ควรจะมีคำถาม
ขึ้นมาทันทีเพื่อวัดคุณภาพของเว็บไซต์ว่าทำไมผู้ใช้ถึงออกจากระบบ และทำไมผู้ใช้ไม่เข้าไปดูเนื้อหาของเว็บก่อน และเมทริกซ์ดา้น
เนื้อหานั้นมองไปที่การท่องเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบ และการออกแบบเว็บไซต์การเพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความพึงพอใจ มากที่สุดจากการมาท่องเว็บไซต์ ทำให้สอดคล้องกับด้านการออกแบบ
ให้รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ด้านความเหมาะสมของการแสดงผลข้อมูลในหน้าเว็บไซต์รวบรวมไทม์ไลน์ 
และการออกแบบใหร้องรับการทำงานท่ีหลากหลาย 
   2. ด้านรูปแบบการใช้งาน ด้านรูปแบบการใช้งาน เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคุณภาพอยู่ในอันดับแรก 
คือ การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายช่ัวโมง รองลงมา คือ การกรอกข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา และอันดับสามคือ การรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายวัน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรณ์ สวัสดี , (2555)  
ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความเร็วของการรวบรวมข้อมูลลดขั้นตอนการทำงาน นอกจากนี้ยังจะลดค่าใช้จ่ายในการจัดการรวบรวม
ข้อมูลแต่ละครั้ง เช่น ลดการใช้กระดาษ และบุคลากร โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบนี้ เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน 
ซึ่งใช้หลักการของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI) เข้ามาช่วยในการออกแบบหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลได้
ตามที่ต้องการ ทำให้สอดคล้องกับด้านการรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ในวงรอบรายชั่วโมง ในรายด้านการกรอกข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับ 
เฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีความเหมาะสม ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองแทนการเขียนใบเอกสาร  
เพื่อส่งไปยังฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เป็นการลดขั้นตอนในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายในรายด้านการรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ใน
วงรอบรายวันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ข้อมูลการกรอกมีความครบถ้วนทำให้ได้ข้อมูลตามความต้องการที่ผู้พัฒนาระบบต้องการ
จัดเก็บรวบรวม 
 3. ด้านภาพรวมของระบบ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคุณภาพอยู่ในอันดับแรก คือ ภาพรวมข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ รองลงมา คือ ภาพรวมความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ และอันดับสาม คือ ภาพรวมความสวยงาม
ของเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฟูเกียรติ จุลนวล , (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาองค์ประกอบ
พื้นฐานและวิธีการสำหรับใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ออกแบบและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานและวิธีการ สำหรับใช้ในการพัฒนา
เว็บไซต์ ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับจัดการองค์ประกอบ พื้นฐานที่ใช้ในเว็บไซต์ ซึ่งใช้มาตรฐานเจทูอีอี และออรา
เคิลบีซีฟอร์เจเฟรมเวิร์ก โดยตั้งชื่อเครื่องมือนี้ว่าระบบซียูมิลล์ และผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ระบบซียูมิลล์ด้วย 
ทำให้เว็บมาสเตอร์สามารถนำองค์ประกอบพื้นฐานท่ีได้จากระบบซียูมิลล์ไปพัฒนาเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการพัฒนา
องค์ประกอบพ้ืนฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์ 
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ให้ทันสมัย มีความสะดวกรวดเร็ว ลดทรัพยากร มีความสวยงามของเว็บไซต์ ส่วนระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และพัฒนาฟรอม
สำหรับกรอกข้อมูลผู้ใช้งานอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ระบบการรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สามารถใช้งานบนเครือข่ายอินเทอรเน็ตและ
ทำงานไดมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ ทำให้สอดคล้องกับด้านภาพรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ ในรายด้าน
ภาพรวมความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ มีการใช้งานง่ายมีความสะดวกรวดเร็วในรายด้านภาพรวมความสวยงามของเว็บไซต์  
มีความทันสมัยและน่าสนใจ การออกแบบมีความสวยงามน่าใช้งาน รูปแบบตัวตัวอักษรให้อ่านง่าย ภาพและสีสันในการออกแบบ
เว็บไซต์มีความเหมาะสมสบายตา ในรายด้านการจัดรูปแบบเว็บไซต์ที่มีความเหมาะสม ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย ทำ
ความคุ้นเคยกับระบบได้เร็ว และในรายด้านเมนูในเว็บไซต์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลการรวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์ และ
การมีเชื่อมโยงเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอกท่ีมีความสอดคล้องกัน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ควรมีการสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สามารถรองรับกับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและคุณภาพ
ให้แก่บุคลาการทางการศึกษา โดยให้คุณภาพอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาและออกแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น 
 2. เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สามารถนำไปแนวทางในการพัฒนาเพื่อใช้งานได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงสาขาอื่น ที่ต้องการวิจัย หรือสร้างระบบเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์
ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา นำไปใช้งานในศาสตร์ของตนเอง 
 3. ควรพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ
งานวิจัยนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการ
ดำเนินการ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ไปวางแผนในการบริหารการจัดการนักศึกษาในการช่วยลดการแพร่ระบาด
ของการติดเชื ้อโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จากผลการวิจัย  
มีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1. ควรนำผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึก เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์
รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของหน่วยงาน องค์กร หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนช่วย
สนับสนุนสุขอนามัย และสุขภาพที่ดีของบุคลากรภายในองค์กร การขยายความรู้ที่ เป็นผลผลิตจากการวิจัยให้เกิดแพร่หลายมากข้ึน 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนคิดเห็นร่วมกัน อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานใหม่การต่อยอดผลงาน การนำ
ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนางานวิจัยไปสู่เวทีระดับชาต ิ
  2. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลไทม์ไลน์สำหรับเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ในรูปแบบนี้ เพื่อนำไปพัฒนาระบบให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การพัฒนาระบบหอพักนักศึกษา การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสุขภาพนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารการจัดการด้านสุขภาพอย่างตรงจุด เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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การประยุกต์ใช้มาตรฐาน CEFR ในสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

Applying CEFR in English for Communication Course for Thai Undergraduate Students  
in Industrial and Hospitality Management 

 
รัชนี อุปดี (Ratchanee Auppadee)1 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้อภิปรายถึงการนำกรอบอ้างอิงทางภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยสหภาพยุโรป ชื่อย่อ CEFR มาใช้ในการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งคำอธิบาย
ตามกรอบอ้างอิงของ CEFR มุ่งให้สามารถนำไปจัดทำหลักสูตรการสอนและการวัดผลทางภาษาอังกฤษ  ผู ้สอนสามารถเลือก
คำอธิบายตามกรอบอ้างอิง CEFR ไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเป้าหมายที่จะบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  นอกจากนี้บทความได้กล่าวถึงความสำคัญของการใช้ CEFR เป็นเกณฑ์
มาตรฐานในหลากหลายบริบท รวมถึงการประยุกต์ใช้ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการ
จัดการอุตสากรรมบริการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชา 
 

คำสำคัญ:  กรอบอ้างอิง CEFR ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรจัดการอุตสากรรมบริการ 
 

Abstract 
 This academic article discusses the applications of CEFR or A Common European Framework of Reference 
in English communication course for Thai undergraduates in a hospitality industry.  Since CEFR descriptors aim to 
help align curriculum, teaching and assessment, educators can allow to select CEFR descriptors in accordance 
with their relevance to the context and adapt them in a process of learning and teaching with the special goals 
that should be set to accomplish success in English communication course.  Moreover, the article addresses the 
significance details of the use of CEFR as a benchmark in a variety of contexts, including the English for 
communication course goals for Thai undergraduate students in hospitality field in relation to the course goals. 
 

Keywords:  CEFR, English for Communication, Undergraduate Students in a Hospitality Industry 
 
Introduction 
 The English language, as an international language, plays a vital role in the tourism sector since it ensures 
the provision of the best services to foreign visitors who are not familiar with the local language. In particular, 
tourism professionals should have a full grasp of English so that it can make foreign visitors have a more enjoyable 
experience by preventing language issues (Ferras, Feaedo-Borges, & Garcell, 2012) .  People who are required to 
use English at work for tourism and hospitality purposes should consistently improve their communicative abilities 
as well as language fluency and accuracy (Zehedpisheh & Abu Bakar, 2017). The Common European Framework 
of Reference (CEFR) was introduced to the basic education system by the Office of the Basic Education 
Commission (2014), a department under the Ministry of Education, which suggested that the CEFR be employed 
as a framework for English learning, teaching, and evaluation. The main goal of adopting the CEFR policy is to 
establish an accomplishment standard for Thai students, suggesting that students graduating from grade 6 should 
have an English proficiency level of at least A1, grade 9 should have an A2, and grade 12 and vocational college  
 
 

  
1 อาจารย์ภาควิชาภาษา คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี 
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should have a B1. Furthermore, the Office of the Higher Education Commission, which is part of the Ministry of 
Education, adopted the CEFR into higher education, endorsing that every higher education institution assess’ a 
student’s proficiency in the English language upon graduation and compare it to the CEFR or other similar 
standards (Office of the Higher Education Commission, 2015). Since the English language has become the 
standardized language for business and daily communication within workplaces, employees should pay particular 
attention to attaining a strong level of familiarity with it. Therefore, providing the relevant framework for English 
development in order to enhance communicative English skills could prove to be a best step. Knowing Common 
European Framework of Reference (CEFR), which is considered as an effective and recognized worldwide scale in 
design learning activities and assessing language progress for determining a successful language user, is another 
major aspect of success one could achieve.  
 

Objective 
 1. To review the importance and applications of CEFR in several contexts 
 2. To reflect applying CEFR in an English course for undergraduate students in hospitality 
 

Literature review 
 The Role of CEFR 
 The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) is also known as ‘can do’ 
statements and the CEFR framework is built around statements of learning outcomes at different levels of 
proficiency in relation to skills of listening, speaking, reading, and writing (Sung, Dyson, Chen, Lin & Chang, 2015). 
The CEFR presents a comprehensive descriptive scheme of language proficiency levels and sets of Common 
Reference Levels (A1 to C2) defined in illustrative descriptor scales (Beacco et al. 2016a). The areas in language 
learning includes listening, teaching and assessing. One of the main principles of the CEFR is the promotion of 
the positive formulation of educational aims and outcomes at all levels. Its ‘can do’ definition of aspects of 
proficiency provides a clear, shared roadmap for learning, and a far more nuanced instrument to gauge progress 
rather than an exclusive focus on scores in tests and examinations. This principle is based on the CEFR view of 
language as a vehicle for opportunity and success in social, educational and professional domains. This key 
feature contributes to the Council of Europe’s goal of quality inclusive education as a right of all citizens. In fact 
the CEFR is being used not only to provide transparency and clear reference points for assessments purpose but 
also, increasingly, to inform curriculum reform and pedagogy.  
 The Ministry of Education of Thailand announced the use of CEFR as the standard to be adopted at all 
levels of education in 2014 (Perez-Amurao & Sunanta, 2020).  All aspects of English language curriculum reform 
were based on the CEFR framework that sets the expected level B1  for students completing basic education 
level. Thus, a local version of Common European Framework of References for Languages- Thailand, otherwise 
known as “FRELE-TH” (2018), was published. This scale is aligned with CEFR which describes the levels of English 
proficiency of typical Thailand learners or users in communicating in English in Thailand’s local and internal 
context (Frempong & Deichmann, 2017 ) .  As FRELE-TH suggested, the expected level for a bachelor’s degree 
graduate is level 4 - 6  which is equivalent to A2 - B1  level of CEFR. Apart from this, the educational sector has 
employed CEFR to indicate English proficiency. The other government organizations in Thailand have announced 
the implementation of CEFR in promoting English development to their personnel. For instance, the Royal Thai 
Navy laid out a new policy on improvement of the English language proficiency of all personnel in which CEFR 
has been adopted to provide guidelines in the English training and assessment system in the Royal Thai Navy 
(Patchara Wat-aksorn, 2021). Moreover, applying CEFR into studies has been illustrated. A study was completed 
in 2018 by Wahyanti, Rahardjo, & Dewi, who studied the English skills of front-desk staff in the accommodation 
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business, particularly listening, spoken interaction and spoken production skills. The study was conducted in a 
medium-sized city in Central Java, Indonesia, and is based on qualitative descriptive research. Self-assessment 
occurred based on CEFR’s can-do statements and cross-checking in interviews and focus-group discussions were 
used to collect data. The study discovered that front-desk employees have varying degrees of listening, speaking 
interaction, and spoken production skills, as measured by the CEFR. As a result, this clearly demonstrates how 
to apply this paradigm within a business setting.  According to Nhung (2019), in the study of implementing the 
CEFR at a Vietnamese university, the paper presents preliminary findings from a study of English language teachers' 
perspectives on top down CEFR adoption for non-English major students at a Vietnamese institution. The data 
for the study is obtained using a mixed method sequential design comprising questionnaires and interviews. The 
findings reveal that General English (GE) language teachers have a strong comprehension of the CEFR's values, 
are optimistic about its readiness, and are aware of the importance of its application.  As we live in the digital 
era, CEFR has also been adopted in testing in terms of app-based learning in accordance with the study of Birajdar 
(2020) which attempted to assess English language skills of polytechnic students and to motivate the learners to 
improve their language through mobil applications for language learning. This study investigated the benefits of 
using mobile phones for learning purposes by using the online tools for testing English proficiency level in 
alignment with the CEFR.  Furthermore, aligning CEFR with a well-known standardized test as TOEIC which is 
commonly required among business sector for recruiting, training, promoting is presented as guidelines for 
understanding of Can-do statement of each CEFR level with the TOEIC score. By this, test takers can link their 
language proficiency to the standard test once they have developed English based on CEFR.  This is clear that 
CEFR plays an important role to gauge English proficiency in terms of communicative English in various contexts. 
 

CEFR Descriptor Scales 
 The global scale which is presented on the official website of the Common European Framework of 
Reference for Language (CEFR) has been selected to represent the CEFR scale in this research since this table is 
easier to communicate the system and non-specialist users while providing teachers and curriculum planners 
with orientation points.  
 

Table 1  Global scale – CEFR Common Reference levels 
 

PROFICIENT USER 

C2 Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information 
from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a 
coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, 
differentiating finer shades of meaning even in more complex situations. 

C1 Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. 
Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for 
expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional 
purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing 
controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices. 

INDEPENDENT USER 

B2 Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, 
including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree 
of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite 
possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of 
subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages 
of various options. 

B1 Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly 
encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst 
travelling in an area where the language is spoken.  Can produce simple connected text on 
topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, 
dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans. 
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BASIC USER 

A2 Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most 
immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local 
geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple 
and direct exchange of information on familiar and routine matters.  Can describe in simple 
terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of 
immediate need. 

A1 Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the 
satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask 
and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she 
knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks 
slowly and clearly and is prepared to help. 

 
Learning Outcomes of English for Communication course  
  English for Communication course for Culinary Arts and Hotel management majors students in first and 
second year is a course in which CEFR is applied at assessing stage, and it can be used as a sample in the research. 
As stated in Thai Qualifications Framework of Hight education or TQF3 , the goals specified of this course are as 
follows:  
 At the end of this course students should be able to: 
 1. Become fluent and confident in their use of the spoken and written English language in interpersonal 
communication, small group interactions and public speaking 
 2  Apply knowledge of essential grammar which includes analyzing sentence structures and other 
essential grammar lessons for university students 
 3. Recognize and use extensive range of vocabulary with an emphasis upon dynamic vocabulary and 
features of vocabulary such as word-building and collocations  
 4. Understand the cultures and general knowledge of native English speakers 
  5. Acquire enough English skills for their studies at advanced levels 
 Moreover, course aims to develop the four language skills through a wide range of communicative 
activities and tasks, including TOEIC practice. It includes skill development in reading which enables students to 
interpret and understand English texts and articles; writing which requires students to compose and write various 
types paragraphs, essays and personal correspondences, using correct grammatical structures; speaking and 
listening which improve and practice conversational and communicative skills of the students, and enable them 
to apply the appropriate language for social and business settings. (Mutlu & Yıldırım, 2021). 
 

Aligning CEFR with English for Communication Course 
 Considering CEFR in relation to the target outcomes of the English for communication course, the author 
has applied the CEFR benchmark in terms of designing assessments of speaking and listening, including deciding 
materials for learning.  As addressed. The organizations applying CEFR as a benchmark of English proficiency, and 
CEFR level B1  tends to be a target requirement of several institutions.  Therefore, each English skill of level B1 
of CEFR was selected to align with the goals of English for Communication course. 
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Table 2   Self-assessment grid – CEFR Common Reference levels 
 

Skill CEFR (Level B1) Descriptors 

Listening 
 

I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly 
encountered in work, 
school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or TV programmes on current 
affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear. 

Reading 
I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language. I 
can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters 

Speaking Interaction 

I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is 
spoken. I can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest 
or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and 
current events). 

Speaking Production 
I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my dreams, 
hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions and plans. I can 
narrate a story or relate the plot of a book or film and describe my reactions 

Writing 
I can write simple connected text on topics which are familiar or of 
personal interest. I can write personal letters describing experiences and impressions. 

 
 After Choosing a proper textbook in line with level B1, the author designed speaking assessment activities 
and rubrics, as well as, choosing listening test linked to CEFR descriptors above. Listening test, therefore, was an 
excerpted TOEIC practice correlated to level B1 as this course aimed to prepare the students for the standard 
test which is commonly required by employers. Since the students had been learning English based on CEFR 
framework, they were able to deal with TOEIC test effortlessly. By this evidence, the students have achieved 
some aspects of the course objectives that they would be able to understand the cultures and general 
knowledge of native English speakers, including acquiring enough English skills for their studies at advanced levels. 
In terms of speaking assessment, the author emphasized that the students would become fluent and confident 
in their use of the spoken and written English language in interpersonal communication, small group interactions 
and public speaking in accordance with the course objectives; thus, the speaking assessment activities and scoring 
rubrics have been designed based on the communicative approach in line with CEFR level B1 descriptors. Thus, 
the speaking assessment activities provided were role-plays through which the students would be able to 
improve interpersonal communication and small group interactions. Giving a presentation was also employed in 
the assessment activities to let them improve their public speaking skills meanwhile the B1 descriptors were 
adapted in rating their speaking performance.  
 All the CEFR descriptors provide the learners with the basic syllabus and guidelines relevant to their 
learning processes, however the goals of English course start from the basics that are designed by CEFR. For 
example, CEFR offered proper knowledge and guidelines but to follow those curriculum English course goals 
were fulfilled.  Firstly, listening English was a primary step to move towards goals. After listening, understanding 
English was considered as another significant point. Thirdly, learning academics and basics of English had been 
top priority and lastly practicing all the learned words assisted individuals greatly. All these steps justified the 
point that CEFR is strongly related to English for communication course goals, and this is how English goals were 
achieved. 
 

Conclusion 
 This article underpins the importance of applying CEFR a range of uses in classroom practice, research 
and professional contexts whether to inform learning, teaching and assessment.  Once learners are directed to 
the global recognized communicative benchmark, their development can be clear to achieve their ideal 
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proficiency in order to utilize it into real lives. As a role of teachers or instructors, CEFR can help design courses, 
teaching and assessments more effectively as the framework emphasizes on the language in real live such as 
functional languages, grammar in use, vocabulary and so on. English language is considered as a type of free 
content- based subject, teachers may create engaging learning activities upon their value experiences or studies; 
however, the communitive goals should be targeted in line with the global recognition. particularly those who 
are in hospitality industry so that they will be able to communicate effectively. Also, it is an undeniable fact that 
the country witnesses considerable boost in its economy if it works on communication skills to bring innovations 
in professions. If the country manages to develop English communication skill at the major professional sites, 
there are more chances for Thailand to compete internationally in much better way. In addition to it, this study 
focuses on the CEFR and its application for teaching English to hospitality undergraduates. Thus, it is proved that 
those institutions who would teach their students according to the techniques derived from the article will give 
more chance to their students to compete on international levels and meet the expectations of best 
multinational platforms. Moreover, administration would also be guided in order to allow it to know which 
aspects of teaching are most important or which need least attention. In this way, students will get the better 
and clear understanding of their goals and English level course which would ultimately bring motivation to them 
and let them gain ideal results from relevant knowledge.  
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความสำเร็จในการทำงาน 
และการปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

The impacts of Technological Disruption on Job Achievement  
and Adaptive Behavior of Information Technology staff 

 
เภตรา พฤกษะวัน (Petra Prueksawan)1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความสำเร็จในการทำงานและการ
ปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลรวบรวมโดยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 418 คน ที่ทำงาน
ในสายงานเทคโนโลยีเท่านั้นจากหลากหลายองค์การ และใช้การสุ่มแบบตามสะดวก จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วย
โปรแกรม SPSS และ AMOS แสดงค ่าความสอดคล ้องของโมเดล P-value = 0.054, 𝑥2/df = 1.220, RMSEA = 0.023,  
CFI = 0.990 และ TLI = 0.986 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตัวเอง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การมองโลกในแง่ดี มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสำเร็จของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะการปรับตัวของบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง แต่มีลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปตามการเปลี่ยนแปลงตามบริบทแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ทั้งจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น องค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือสิ่งแวดล้อมภายในจิตใจของบุคคลเองรวมไปถึงการมองโลกในแง่ดี  
โดยพบว่าการสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการมองโลกในแง่ดี  มีผลต่อการปรับตัวของบุคลากร และ
เป็นแรงกระตุ้นหรือตัวบังคับท่ีจะทำให้พนักงานเรียนรู้และแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน  
 

คำสำคัญ:   ความสำเร็จในการทำงาน, การปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to determine the factor affecting the job achievement for Information 
Technology officer in adaptive behavior to technology disruption. Data were collected through an online 
questionnaire from a convenience sample of 418 IT staff from various companies. The data were analyzed 
through Structural Equation Model to derive model fit and test the hypotheses. The model showed a goodness-
of-fit with P-Value = 0.054, 𝑥2/df = 1.220, RMSEA = 0.023, CFI = 0.990 และ TLI = 0.986. The result revealed that 
the impacts of technological disruption on Job achievement and adaptive behavior of IT staff such as self-efficacy, 
perceived organization support and optimism. These factors have positive influence toward the job achievement. 
Results also show that instead of rapidly adjusting to a new changing circumstance, IT staff gradually adapt 
themselves not only to the changing environment (workplaces, managers, colleagues, etc.) but also to their inner 
mind (such as self-efficacy). In addition, the asself-efficacy, perceived organization support, and optimism have 
positive influence toward self-adaptation of IT staff. These factors are the keys that motivate IT staff to learn and 
to demonstrate their abilities and potential that will lead to work achievement. 
 

Keywords:  Job Achievement, Adaptive Behavior, Technology Disruption 
 

บทนำ 
ปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ 
หรือทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อทำให้องค์การประสบความสำเร็จ และทรัพยากรที่องค์การให้ความสำคัญเพราะถือว่าเป็นทรัพยากรที่มี  
 
   

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค่ามากที่สุด นั่นคือ ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งในแง่ของการ
ดำเนินธุรกิจ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของทั้งบริษัทขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กต่างต้องการที่จะให้องค์การสามารถดำเนินการได้
อย่างมั่นคงและอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพราะเมื่อองค์การไหนมีการปรับเปลี่ ยนได้รวดเร็วและเล็งเห็น
ความสำคัญในการปรับตัวได้รวดเร็วกว่าก็จะสามารถสร้างหรือเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ เช่นเดียวกันส่วนของบุคลากรที่ช่วยสนับสนุน
การดำเนินงานหลักในสายเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมื อและ
ปรับตัวให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะของการทำงานในบางแขนงที่จำเป็นต้องมีการตื่นตัวกับเทคโนโลยีเพื่อนำ
ทักษะทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ร่วมกับงาน โดยจะเป็น ประโยชน์ในแง่ของเพิ่มศักยภาพให้ตนเองในทางเดียวกันก็ถือเป็น
การเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ทั้งนี้การปรับตัวของบุคลากรให้ได้ผลดีต้องอาศัยแรงจูงใจ หรือแรงผลักดันจากองค์การเองหรือจากปัจจัย
แวดล้อมจากท้ังภายในและภายนอกของตัวบุคคลเอง  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยผี่าน
การปรับตัวของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัศนคติการในการปรับตัวของบุคลากร และลักษณะของการปรับตัวของ
บุคลากรสายงานเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาชีพ
ให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่างกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านการ
ปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยี 
 2. เพื ่อศึกษาลักษณะการปรับตัวของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของทำงานท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
กรอบแนวคิด 
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) เป็นการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการ
และดำเนินการกระทำพฤติกรรมให้บรรลเุป้าหมายที่กำหนดไว้ (Bandura, 1977)  จากทฤษฎีปัญญาทางสังคมพบว่า ตัวแปรสำคัญที่
ส่งผลโดยตรงต่อการเลือกอาชีพ และส่งผลทางอ้อมต่อการเลือกอาชีพผ่านความสนใจคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีงาน
ศึกษาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อจัดเมื่อสิ่งเร้าให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เกิดกระบวนการทางความคิดและสติปัญญา
และคาดหวังให้เลิกบุหรี่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเชื่อในประสิทธิภาพการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการเลิกบุหรี่และทำได้ใน
ที่สุด (จันทร์นวล & วิลาศรี, 2560) ผู้วิจัยจึงคิดว่าบุคคลที่มีความรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  
ใหม่ ๆ ได้ 
 ส่วนปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support : POS) Eisenberger et al. (1986) 
ได้ให้ความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า พนักงานมีความเช่ือว่าองค์การได้ให้คุณค่าความห่วงใยในความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน ทั้งในด้านของค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การสนับสนุนด้านทรัพยากรสวัสดิการต่าง ๆ และค่านิยม
องค์การเพื่อให้เกิดการร่วมมือ มีงานศึกษาพบว่าการที่องค์การให้ความสนับสนุนโดยการแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมในงาน จะส่งผล
โดยตรงต่อการซึมซับความรู้และการปรับใช้ความรู้ของพนักงาน (ปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร, ดร. นภาพร ขันธนภา และ ดร. ระพีพรรณ 
พิริยะกุล, 2562) ผู้วิจัยจึงคิดว่าบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การจะก่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อเรียนรู้งานท่ีได้รับมอบหมาย และ
สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นความหวังและความเชื่อมั่นในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นแนวโน้มที่บุคคล
มีทัศนคติในทางบวก หรือเป็นการกระทำที่ให้เกิดความหวังแล้วมีความมั่นใจในอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และคนที่มองโลก  
ในแง่ดีจะมีความยืดหยุ่น สามารถฟ้ืนตัวจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายและเริ่มต้นชีวิตได้อีก ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำงาน 
ในการเรียนและการแข่งขัน ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Seligman, 1998) สอดคล้องกับที่ Goleman (2000)  
กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการจูงใจให้บุคคลมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้เลวร้าย มีพลั งโอกาสที่จะพลิกผัน
สถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับคืนดีได้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกั้น มีงานศึกษาเกี่ยวการครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ได้
มาตรฐานพบว่าการมองโลกในแง่ดีทางวิชาการส่งผลต่อประสิทธิผลการสอน (ณัฐทยา นวไตรลาภ, อัจฉรา นิยมาภา, วิสุทธิ์ วิจิตรพัช
ราภรณ์ และฉัตรศิริ ปิยิพิมลสิทธ์ิ, 2560) ผู้วิจัยจึงคิดว่าการมองโลกในแง่ดีสามารถทำให้บุคคลนั้น ๆ ปรับตัวไปในทางทีดีขึ้นได้ 
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 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง ผลของความพยายามบุคคลที่ปรับสภาพเข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง
บุคลิกภาพ ด้านความต้องการ หรือด้านอารมณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นอยู่ (Coloeman, 1981) และในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการคิดค้นรถไฟฟ้าที่มีลักษณะเอื้ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่นั่งวีลแชร์โดยในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถบังคับแบบ
จอยสติ๊กเพื่อควบคุมได้ง่ายมากขึ้น (Gaurav, 2015) มีงานศึกษาเกีย่วจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
ผู้ที่ใช้วีลแชร์นั้นมีแนวโน้มที่พัฒนาให้มีความสามารถช่วยเหลือกับผู้ใช้วีลแชร์ได้มากขึ้น (ศัชชญาส์ ดวงจันทร์ และภูริพจน์ แก้วย่อง, 
2018) ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดว่าการปรับตัวไม่ว่าจะในบริบทใด มีโอกาสที่ทำให้กระทำน้ันๆมีผลการสำเร็จเช่นกัน 
 ความสำเร็จในการทำงาน (Job Achievement) คือการกระทำที่สามารถทำให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการ
ทำงานได้ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้เกิดกำลังใจในการทำงานตลอดจนส่งผลถึงความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน  หรือ ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานว่ามีคุณภาพ มีผลการปฏิบัติงาน ได้รับความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจจากหัวหน้างาน และหรือเพื่อนร่วมงาน มีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งงาน (พิมพาภรณ์ , 2020) โดยความสำเร็จใน
การทำงานประกอบด้วย (Judge, 1995) 2 ส่วนคือ ความสำเร็จในอาชีพเชิงปรนัย เป็นความสำเร็จในอาชีพซึ่งสามารถวัดได้และ  
มีเกณฑ์ที่มองเห็นได้ชัด เช่น เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และส่วนที่สองคือความสำเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย หมายถึง  
การรับรู้ของบุคคลว่าประสบความสำเร็จในอาชีพและความพึงพอใจในอาชีพของบุคคล ประกอบด้วยความพึงพอใจในงานหรืออาชีพ 
ก็คือความสุขหรือภาวะทางอารมณ์บวกอันเป็นผลมาจากการประเมินผลงานประสบการณ์การทำงานของบุคคล หรือจากลักษณะ  
ทั้งภายในและภายนอกของอาชีพตน ซึ่งรวมทั้งค่าจ้างและความก้าวหน้าท่ีได้รับ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานและ พฤติกรรมการปรับตัว
ของบุคคลากร ผู้วิจัยจึงนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power ในการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดค่า เพาเวอร์ (1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา 
(α) เท่ากับ 0.05 ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ0.0389 และจำนวนค่าอิสระ(df) เท่ากับ 113 ผลที่ได้คือ ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 396 ตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยได้ปรับจำนวนขนาดตัวอย่างแบบสอบถามเพิ่มเติมเป็น 418 ตัวอย่าง และเพิ่มการเก็บข้อมูล  
ที่ใช้สำหรับการศึกษานำร่อง (pilot study) เพื่อวัดความเที่ยง อีก 64 และ 39 ชุด รวมเป็น 521 ชุด โดยการสุ่มแบบตามสะดวก 
(convenience sampling) เลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีทำงานในสายงานเทคโนโลยีเท่าน้ันจากหลากหลายองค์การ 
 ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือพบว่า แบบสอบถาม การปรับตัวของบุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลต่อความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีค่า  ในส่วนของการวัดความน่าเชื่อถื อ
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
ปัจจัยด้านการมองโลกในแง่ดี ปัจจัยด้านการปรับตัวในบริบทการทำงานทางเทคโนโลยี และปัจจัยด้านความสำเรจ็ในการทำงาน มีค่า
ความเชื ่อมั ่นในระดับ 0.595 0.729 0.717 0.712 และ 0.646 จากกลุ่มข้อมูล 64 ชุด ซึ ่งพบว่าข้อคำถาม ปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และปัจจัยด้านความสำเร็จในการทำงานไม่ผ่านเกณฑ์ 0.70 ดังนั้นผู้วิจัยทำการปรับข้อคำถามและเก็บ
ข้อมูล 39 ชุด พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นในระดับ 0.843 และ 0.824 ตามลำดับ ดังนั้นทุกข้อคำถามมีค่าความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์ 0.70 
ขึ้นไป จึงเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 
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 ทฤษฎีในการวิจัยจะใช้สถิติทดสอบคือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้สถิติการทดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression) เป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรคั่นกลาง ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
โดย อาศัยโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ความแม่นยำสูงในการพิสูจน์ข้อสมมติฐานของงานวิจัยและอธิบาย ระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวแปรดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการปรับโมเดล 
 

ค่าเกณฑ์ทาง
สถิติ 

ระดับของเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
ผลการวิเคราะห์                    

(หลังการปรับปรุงโมเดล) 
ผลการประเมิน 

P-Value  >0.05 0.054 ผ่านเกณฑ ์
GFI ≥0.95 0.965 ผ่านเกณฑ ์
AFGI ≥0.90 0.947 ผ่านเกณฑ ์
CFI ≥0.90 0.990 ผ่านเกณฑ ์
NFI ≥0.90 (Awang, 2012) 0.945 ผ่านเกณฑ ์
NNFI ≥0.95 0.986 ผ่านเกณฑ ์
RMSE ≤0.08 0.023 ผ่านเกณฑ ์

หมายเหตุ   Awang, Z.(2002) ได้กล่าวว่าหาตัวแปรมีความสอดคล้องกัน ค่า NFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไป จำนวน 418 คน ที่ปฏิบัติงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 233 คน (55.74%) มีอายุอยู่ในช่วง 21-57 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 313 คน (74.88%) โดยส่วน
ใหญ่ทำงานในสายงานพัฒนาระบบ (Programmer / Developer) 163 คน(38.99%) สายงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (IT Management) 50 คน (11.96%) และสายงานสนับสนุนส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Support / Technical support) 
39 คน(9.33%) ประสบการณ์ในการทำงานอยู ่ในช่วง 5ปีขึ ้นไป 258คน รองลงมาคือ 2-5ปี 121 คน (61.72% และ 28.94% 
ตามลำดับ) โดยผู้วิจัยได้นำผลวิเคราะห์ของโมเดลที่ผ่านการปรับปรุงมา และอธิบายระดับความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรดังภาพที่ 2 
และตารางที่ 2 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางโมเดล 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล 
 

ตัวแปรตาม อิทธิพล ตัวแปรต้น 
Self-Efficacy POS Optimism Adaptive 

Behavior 
Job 

Achievement 
Adaptive 
Behavior 

ทางตรง 0.489*** 0.229*** 0.420** - - 
ทางอ้อม - - - - - 

Job 
Achievement 

ทางตรง - - - 0.732*** - 
ทางอ้อม 0.358* 0.167* 0.307* - - 

หมายเหตุ   *p≤ 0.05, **p ≤  0.01, ***p ≤  0.001 

 
ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์ 
 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล 
H1 : การร ับร ู ้ ความสามารถของตนเอง  
มีอิทธิพลผลต่อความสำเร็จในบริบทของการ
ทำงานท ่ามกลางการ  เปล ี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีผ่านการปรับตัวของบุคลากรสาย
เทคโนโลยี 

ยอมรับ การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในของการทำงาน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับน้อยกว่า 0.001 และเมื่อเพิ่มตัวแปรค่ันกลาง
คือการปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยีท่ามกลางกลางเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในของการทำงานแต่ยังมีตัวแปรอื่นที ่แฝง
การเชื่อมโยงอยู่ (partial mediator) 

H2 : การรับรู ้การสนับสนุนขององค์การ มี
อิทธิพลผลต่อความสำเร็จในบริบทของการ
ทำงานท ่ามกลางการ  เปล ี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีผ่านการปรับตัวของบุคลากรสาย
เทคโนโลยี 

ยอมรับ การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในของการทำงาน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับน้อยกว่า 0.001 และเมื่อเพิ่มตัวแปรค่ันกลาง
คือการปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยีท่ามกลางกลางเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในของการทำงานแต่ยังมีตัวแปรอื่นที ่แฝง
การเชื่อมโยงอยู่ (partial mediator) 

H3 : การมองโลกในแง่ด ี ม ีอ ิทธ ิพลผลต่อ
ความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่ามกลาง
การ เปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ ่านการ
ปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยี 

ยอมรับ การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในของการทำงาน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับน้อยกว่า 0.01 และเมื่อเพิ่มตัวแปรคั่นกลาง
คือการปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยีท่ามกลางกลางเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในของการทำงานแต่ยังมีตัวแปรอื่นที ่แฝง
การเชื่อมโยงอยู่ (partial mediator) 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านการปรับตัวของ
บุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสร้างสมมติฐานการวิจัยจากการศึกษาค้นหาข้อมูลวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
จนมาสู่สมมติฐานการวิจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยสมมติฐานการวิจัยหลักดังน้ี สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 (H1) การรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลผลต่อความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านการ
ปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยี สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 (H2) การรับรู้การสนับสนุนขององค์การ มีอิทธิพลผลต่อความสำเร็จใน
บริบทของการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านการปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยี และสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 3 (H3) การมองโลกในแง่ดี มีอิทธิพลผลต่อความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผา่น
การปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยีดังตารางที่ 3 
 จากตารางผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดงานวิจัยจะสามารถตอบคำถามวิจัยในข้อแรกว่า ปัจจัยการรับรู้
ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลผลต่อความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านการ
ปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ (Bandura, 1977) ที่บุคคลจะเลือกทำพฤติกรรมที่มีความ
มั่นใจว่ามีความสามารถในการทำให้สำเร็จ หากบุคคลรับรู้ความสามารถของตนเองได้ถูกต้อง และเลือกงานที่ตนเองมีความสามารถ
จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้จะยิ่งเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเอง โดยการที่บุคคลสามารถรับรู้คว ามก้าวหน้าของงานเกิดจาก
ความสามารถที่บุคคลมีจะเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเอง และมากไปกว่านั้นเมื่อบุคคลเจองานที่ยากและท้าทายจะส่งผลให้
บุคคลเพิ่มการความรับความรู้ความสามารถของตนเอง  
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 สำหรับการรับรู้การสนับสนุนขององค์การมีอิทธิพลผลต่อความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีผ่านการปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยี สอดคล้องกับ Eisenberger et al. (1986) พบว่า บุคลากรรับรู้ว่าองค์การ
ให้การสนับสนุน ก็จะทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ทุ่มเททำงาน มีแรงจูงใจในการทำงาน ตั้งใจทำงาน เพื่อตอบแทนสิ่งที่องค์ก าร
มอบให้ทำให้ผลการปฏิบัติงานดีและมีประสิทธิภาพ  
 ในขณะเดียวกันก็ยังพบกว่า การมองโลกในแง่ดี มีอิทธิพลผลต่อความสำเร็จในบริบทของการทำงานท่ามกลางการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านการปรับตัวของบุคลากรสายเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ Goleman (2000) พบกว่าบุคลากรที่มอง
โลกในแง่ดี จะมีความยืดหยุ่น และมีทัศนคติในทางบวก คือจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค งานท่ียาก ท้าทาย ทำให้เกิดความหวังและความ
พยายามในการปฏิบัติงานได้ดีจนนำไปสู่ความสำเร็จ 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผ่านการปรับตัวของ
บุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเบื้องต้นลักษณะการปรับตัวของ บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เกิดขึ้นหรือมี
ลักษณะการปรับตัวที่รวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง แต่การปรับตัวมี ลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยไปตามการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทแวดล้อมที่อยู่รอบตัวทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นองค์การ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือสิ่งแวดล้อมภายในจิตใจของ
บุคคลเอง  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: 
มุมมองของผู้กำหนดนโยบายของกองทัพอากาศ 

Key success factors of Information and Communication Technology Development policies: 
the Royal Thai Air Force Policy-Maker’s Perspective 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อไปสู่การเชื่อมโยงปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อความสำเรจ็ของนโยบายการพัฒนาดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของผู้กำหนดนโยบายของกองทัพอากาศ งานศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามจากบุคลากรต่ำกว่าระดับบริหารจำนวน 115 คน 
มาทำการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสรา้งด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS แสดงค่าความสอดคล้องของโมเดล P-value = 0.433,    
 /df = 1.021, RMSEA = 0.013, CFI = 0.999 และ TLI = 0.999 นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างจากบุคลากรตั้งแต่ระดับบริหารขึ้นไปจำนวน 26 คน รวมเป็นบุคลากรทั้งหมดของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทหารอากาศ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพพบข้อสรุปที่สอดคล้องกันว่า ปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่ส่งผลทางตรงต่อ
ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยด้านการจัดการความรู้จะส่งผลทางอ้อมผ่านตัว
ขั้นกลางคือ ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้เท่าน้ัน 
 
คำสำคัญ:  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสารทหารอากาศ 
 

Abstract 
 The aims of this study are to: (1) examines the factors of Information and Communication Technology 
(ICT) that affect the Knowledge Management (KM) practices; (2) examines the factors of ICT and KM that affect 
the Learning Organization (LO); and (3) investigates the impact of ICT, KM and LO factors that influence the 
success of ICT development policies from the Royal Thai Air Force policy-maker’s perspective. This study 
employed the mixed method design, which is the combination of qualitative and quantitative approach to collect 
and analyze data. The quantitative data was collected through online questionnaire from 115 staff below the 
executive level. The data were analyzed through Structural Equation Model to derive model fit and test  
the hypotheses. The model showed a goodness-of-fit with P-value = 0.433,   /df = 1.021, RMSEA = 0.013,  
CFI = 0.999 and TLI = 0.999. The qualitative data were collected by conducting semi-structural in-depth interviews 
of 26 management-level staff, which includes all personnel of the directorate of information and communication 
technology, Royal Thai Air Force. 
 The results from both research methods found consistent conclusions that the first major factors directly 
affecting success in accordance with the development policies of ICT are the information communication and  
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technology factors, whilst the secondary are the LO factors. In addition, the successful implementation of the 
development policies of ICT are indirectly influenced by the KM factors through the LO factors. 
 
Keywords: Key success factors, Information and Communication Technology Development policies, Directorate 

of Information and Communication Technology 
 
บทนำ  
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ (ทสส.ทอ.) เป็นองค์การในฝ่ายอำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา ดำเนินการ ด้านระบบ
บัญชาการและควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงครามสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังมี
หน้าที่ในการนำเสนอนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นการกำหนดแนว ทางการปฏิบัติให้กับ
กองทัพอากาศ ภายใต้แนวความคิดการปฏิบัตกิารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกันคือ การเป็นกองทัพอากาศช้ันนำ
ในภูมิภาค  
 ด้วยความสำคัญของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจากการศึกษาแบบจำลอง Berce, 
Lanfranco และ Vehovar (2008) ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้วิจัยจึงเกิด
ความต้องการที่จะทำความเข้าใจองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร (Successful implementation of ICT development policies: ICT-Poli) จากความเชื ่อมโยงกันระหว่างการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information & Communication Technology: ICT) ปัจจัยด้านการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) โดยการ
หาตัวแบบที่แสดงถึงปัจจัยของปัญหาและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการและการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ภายใต้นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีผลต่อการจัดการความรู้ 
 2. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดการความรู้ ที่มีผลต่อองค์การแห่ง  
การเรียนรู้ 
 3. ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการความรู้ และ องค์การแห่งการเรียนรู้  
ที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของผู้กำหนดนโยบายของ
กองทัพอากาศ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด  
 แบบจำลอง Berce, Lanfranco และ Vehovar เป็นแบบจำลองที่ช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางด้าน ICT, KM และ LO ในบริบทของอิทธิพลที่มีต่อการปกครองในรูปแบบการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารและ
บริการของภาครัฐหรือให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (e-Governance) ซึ่งถูกคิดค้นโดย Berce, Lanfranco และ 
Vehovar (2008) โดยการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน ICT เป็นตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งต่อ e-Governance ตามด้วยปัจจัยด้าน KM ที่มี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื ่องจากการจะใช้ประโยชน์ที่แท้จริงจากเทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องนำหลักการของ KM มาใช้เป็น
องค์ประกอบสำคัญในการกำกับดูแลให้การพัฒนา e-Governance มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับปัจจัยด้าน LO แม้ว่าจะมี
ความสัมพันธ์ที่น้อยกว่าก็ตาม 
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ภาพที่ 1  แบบจำลอง Berce, Lanfranco และ Vehovar 
 

   ที่มา:  Berce, Lanfranco และ Vehovar (2008) 

 
 ICT ตามคำนิยามของ Majeed และ Ayub (2018) หมายถึง การรวมและบูรณาการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย
โทรคมนาคมและเครือข่ายสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเข้าด้วยกัน โดย ICT ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินนโยบายและ
กิจการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นเครื่องมือท่ีทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย
จึงให้ความสนใจกับความพร้อมด้าน ICT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information & Communication Technology Infrastructure: ICT-Infra) และ (2) ระบบงานสารสนเทศ (Information 
System: IS) ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 KM ตามคำนิยามของ Dalkir (2017) หมายถึง กระบวนการสร้าง แบ่งปัน การใช้ข้อมูลและความรู ้ขององค์การ  
โดย Nonaka และ Takeuchi (1995) ได้นำเสนอโมเดลเซกิ (SECI Model) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความรู้แบบรูปธรรม 
(Explicit Knowledge) และความรู้แบบนามธรรม (Tacit Knowledge) ผ่าน 4 กระบวนการที่สามารถยกระดับความรู้ของบุคลากร
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะใช้เพื่อวัดผล เริ่มจาก (1) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Socialization: S) เป็นการสร้าง
ความรู้แบบนามธรรม โดยการพูดคุยหรือสังเกตบุคคลที่มีความรู้หรือประสบความสำเร็จ (2) การสกัดความรู้ (Externalization: E) 
เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบรูปธรรม โดยการเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (3) การควบรวมความรู้ (Combination: C)  
เป ็นการผสมผสานความรู ้แบบรูปธรรม  เพื ่อสร ้างสรรค์ให้เก ิดความร ู ้แบบเป็นร ูปธรรมใหม่ และ (4) การผนึกความรู้ 
(Internalization: I) เป็นการนำความรู้ใหม่ที่ได้รับไปปฏิบัติจนกลายเป็นความรู้แบบนามธรรมฝังอยู่ในตัวบุคคล โดยการศึกษาของ 
Zouari และ Dakhli (2018)ยังชี ้ให้เห็นว่า การจัดการความรู้จะต้องมีองค์ประกอบในการขับเลื ่อน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากร กระบวนการและบริบทขององค์การ ซึ่งสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง KM, LO และ ICT ได้เป็นอย่างดี 
 LO ตามคำนิยามของ Allouzi, Suifan และ Alnuaimi (2018) หมายถึง สถานที่ที ่ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขยาย
ขอบเขตความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง กับมีทักษะในการสร้าง รับ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนความรู้ที่ได้รับใหม่ โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดวินัย 5 ประการ (The fifth discipline) ของ Senge 
(1990) มาใช้เพื่อวัดผล ประกอบด้วย (1) การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) มุมมองแบบองค์รวมเห็นความเชื่อมโยงกันท้ัง
ระบบ (2) การเรียนรู้ของทีมงาน (Team Learning) การแลกเปลี่ยน และพัฒนาความรู้ความสามารถร่วมกัน (3) วิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) บุคลากรพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ (4) แบบแผนความคิด (Mental Models) 
ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ และ (5) ความมุ ่งมั ่นพัฒนาตนเอง (Personal Mastery) การตระหนักรู ้ของบุคลากรมี 
ผลต่อผลลัพธ์ที ่องค์การต้องการ โดยการศึกษาของ Habtoor, Arshad และ Hassan (2020) กล่าวว่า การพัฒนา LO อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การพัฒนาองค์การประสบความสำเร็จ ประกอบกับการศึกษาของ Reese และ Sidani 
(2020) พบว่า การสร้างให้เกิด LO ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทที่สำคัญคือ KM และการประยุกต์ใช้ ICT นั้นเอง 
 ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกให้ความหมายไว้ในกองทัพอากาศ 
(2563) คือ การพัฒนากระบวนการทำงาน บุคลากร และองค์การ บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ ระดับความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของผู้กำหนดนโยบาย วัดผลจาก ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน
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นโยบายและโครงการ/งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านนโยบายและโครงการ/งบประมาณด้านการศึกษา และความก้าวหน้าในการจัดองค์การด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นเอกภาพ 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทำให้ผู้วิจัยสร้างกรอบแนวคิด เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ
นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของผู้กำหนดนโยบายของกองทัพอากาศ โดยการเช่ือมโยงกัน
ระหว่างความพร้อมด้าน ICT การรับรู้เกี่ยวกับ KM และการเป็น LO ทั้งนี้จะทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ (1) H1: ICT 
มีอิทธิพลทางตรงต่อ ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) H2: LO มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) H3: KM มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จตาม
นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (4) H4: ICT มีอิทธิพลทางตรงต่อ LO (5) H5: ICT มีอิทธิพลทางตรงตอ่ 
KM และ (6) H6: KM มีอิทธิพลทางตรงต่อ LO ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ขอบเขตประชากร: ผู้วิจัยศึกษาบุคลากรทั้งหมดใน ทสส.ทอ.จำนวน 141 คน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่  
17 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  กลุ ่มตัวอย่างและวิธีการสุ ่มตัวอย่าง: ผู ้ว ิจัยใช้บุคลากรกลุ ่มอำนวยการระดับกลาง กลุ ่มอำนวยการระ ดับต้น  
กลุ่มผู้ปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ในองค์การ ที่มีความหลากหลายด้านอายุ การศึกษา และลักษณะงาน จำนวน 115 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและสร้างมาตรวัดของเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ มาตรวัดด้านข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยนำมาแจกแจงในรูปของความถี่และสถิตเิบื้องต้น เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น และมาตรวัดตัวแปรที่เป็นคำถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert 
Scale 5 ระดับ ดังน้ี 
  ระดับ 5 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มาก 
  ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
  ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
  ระดับ 1 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ: ผู้วิจัยดำเนินการ ดังน้ี 
  1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ด้วยการตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item 
Objective Congruency Index: IOC) เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อคำถามในแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ 
3 ท่าน ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5-1.00 ทุกข้อคำถาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ยอมรับได้ (IOC>0.5) 
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  2) ตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ด้วยการใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) โดยทดสอบ (Pre-Test) จากกลุ่มทดลอง 30 ตัวอย่าง เพื่อวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Model) 
ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแต่ละตัวแปรมีค่าตั้งแต่ 0.89 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ (>0.70)  
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยดำเนินการ ดังน้ี 
  1) ขอความอนุเคราะห์จาก ทสส.ทอ. แจกแบบสอบถามให้กับบุคลากรกลุ่มอำนวยการระดับกลาง 
กลุ่มอำนวยการระดับต้นกลุ่มผู้ปฏบิัติ และเจ้าหน้าท่ีในองค์การ เพื่อตอบแบบสอบถามพร้อมเก็บรวบรวมส่งคืนให้ภายในวันและเวลา
ที่กำหนด 
  2) เก็บรวบรวมแบบสอบถามและนำข้อมูลที ่ได้มาบันทึกในโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 
26.0.0.1 พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง คัดเลือกข้อคำถาม และหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคำ ตอบแต่ละด้าน
จำแนกรายปัจจัย 
  3) สร้างโมเดลสมมติฐานผ่านโปรแกรมสร้างโมเดลสมมติฐาน IBM SPSS Amos 26.0.0 โดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) เป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
จากนั้นนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง: ผู้วิจัยใช้บุคลากรกลุ่มผู้บังคับบัญชา บริหารระดับสูง และบริหารระดับกลาง/
อำนวยการระดับสูงในองค์การ ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ตลอดจนควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์การภายใต้กองทัพอากาศอื่น ๆ 
จำนวน 26 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง โดยได้ร่างคำถาม
ปลายเปิดที่มีคำสำคัญที่ต้องการโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นพร้อม
ปรับถ้อยคำให้สอดคล้องตามสถานการณ์และผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะมีการจดบันทึกและบันทึกเสียงกรณีได้รับอนุญาตเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐาน 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยดำเนินการ ดังน้ี 
  1) ขอความอนุเคราะห์จาก ทสส.ทอ. แจกร่างคำถามปลายเปิดที ่จะใช้สัมภาษณ์เชิงลึก ให้กับบุคลากรกลุ่ม
ผู้บังคับบัญชาบริหารระดับสูง และบริหารระดับกลาง/อำนวยการระดับสูงในองค์การ เพื่อเตรียมการถูกสัมภาษณ์พร้อมนัดวันและ
เวลาในการให้ข้อมูล 
  2) นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจำแนกข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลและเชื่อมโยงแนวคิดที่
สัมพันธ์กัน จากนั้นนำมาตีความสรุปผล เพื่อยืนยัน สนับสนุน หรือตรวจสอบข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงชั้นยศเรืออากาศตรี (ร.ต.) – เรืออากาศเอก (ร.อ.) ร้อยละ 40 
รองลงมาคือจ่าอากาศตรี (จ.ต.) - จ่าอากาศเอก (จ.อ.) ร้อยละ 27 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 71 และอยู่ในช่วงอายุ  
24-41 ปี ร้อยละ 78 
  สำหรับการวิเคราะห์คำถามจำแนกรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้าน ICT อยู่ในระดับมาก ( x =3.84) ปัจจัยด้าน KM อยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.88) ปัจจัยด้าน LO อยู่ในระดับมาก ( x =4.08) และปัจจัยด้าน ICT-Poli อยู่ในระดับมาก ( x =3.89) เช่นเดียวกัน 
  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง 
  ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างที่ปรับใหม่ (Modified Adjustment Model) พบว่า ตัวแบบจำลองมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินดัชนีความสอดคล้องของโมเดล โดยมีค่าไค -สแควร์ (    ) = 
44.911 องศาอิสระ (df) = 44 ค่า p-value = 0.433 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (    /df) = 1.021 ความสอดคล้องจากดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (≥ 0.95) ค่า GFI = 0.95 ค่า CFI = 0.999 ค่า NFI = 0.973 และค่า TLI = 0.999 และความสอดคล้องจากค่าความ
คลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (≤0.05) ค่า RMSEA = 0.013 และค่า RMR = 0.022 ดังแสดงในภาพที่ 3 
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   ภาพที่ 3  เส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้างแสดงค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
    มาตรฐานของโมเดล (n = 115) 
 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สามารถอธิบายอิทธิพลระหว่างตัวแปรของปัจจัยเชิงสาเหตุได้ ดังแสดง 
ในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจยั Std. 
estimate 

S.E. C.R. P ผลการทดสอบ 

H1: ICT มีอิทธิพล 
ทางตรงต่อ ความสำเร็จตามนโยบายการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

.949 .090 9.178 *** ICT มีอิทธิพลทางตรง ด้วยขนาดอิทธิพล 
=.949 ต่อ ICT-Poli อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 
ซ่ึงให้ค่า t-value หรือ C.R.=9.178 
(>=1.96 ตามเกณฑ์) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H2: LO มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จตาม
นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

.229 .098 2.597 .009** LO มีอิทธพิลทางตรง ด้วยขนาดอิทธพิล 
=.229 ต่อ ICT-Poli อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 
ซ่ึงให้ค่า t-value หรือ C.R.=2.597 
(>=1.96 ตามเกณฑ์) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H3: KM มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จตาม
นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

-.181 .113 -1.651 .099 KM ไม่มีมีอิทธพิลทางตรงต่อ ICT-Poli 
โดยค่า P>0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H4: ICT มีอิทธิพลทางตรงต่อ LO  .101 .068 1.160 .246 ICT ไม่มีมีอิทธิพลทางตรงต่อ LO  
โดยค่า P>0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H5: ICT มีอิทธิพลทางตรงต่อ KM .579 .080 6.116 *** ICT มีอิทธิพลทางตรง ด้วยขนาดอิทธิพล 
=.579 ต่อ KM อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ 
ที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 
ซ่ึงให้ค่า t-value หรือ C.R.=6.116 
(>=1.96 ตามเกณฑ์) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H6: KM มีอิทธิพลทางตรงต่อ LO .717 .105 6.307 *** KM มีอิทธิพลทางตรง ด้วยขนาดอิทธิพล 
=.717 ต่อ LO อยา่งมีนัยสำคัญทางสถติิ 
ที่ระดับ .001 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 
ซ่ึงให้ค่า t-value หรือ C.R.=6.307 
(>=1.96 ตามเกณฑ์) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

หมายเหตุ  * นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <=.05, ** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.01, *** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 
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  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่ออธิบายอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยรวมของ
โมเดล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า KM ได้รับอิทธิพลโดยรวมและอิทธิทางตรงจากปัจจัยด้าน ICT (TE,DE=0.579) มากที่สุด LO ได้รับอิทธิพล
โดยรวมและอิทธิทางตรงจากปัจจัยด้าน KM (TE,DE=0.717) มากที ่ส ุด รองลงมาได้รับอิทธิพลโดยรวมจากปัจจัยด้าน ICT 
(TE=0.516) แบ่งเป็นได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้าน ICT ผ่านตัวแปรขั้นกลาง KM (IE =0.415) ในขณะที่ไม่ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากปัจจัยด้าน ICT แสดงว่า ตัวแปร KM เป็นตัวแปรคั่นกลางความสัมพันธ์แบบเต็มรูป (Full mediation) ระหว่าง ICT และ 
LO อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่ ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับอิทธิพลโดยรวมจากปัจจัยด้าน ICT (TE=0.962) มากที่สุด แบ่งเป็นได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้าน ICT (TE=0.949) 
รองลงมาคือได้รับอิทธิพลโดยรวมและอิทธิทางตรงจากปัจจัยด้าน LO (TE,DE=0.229) โดยได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้าน KM 
ผ่านตัวแปรขั้นกลาง LO (IE=0.164) ในขณะที่ไม่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้าน KM แสดงว่า ตัวแปร LO เป็นตัวแปรคั่นกลาง
ความสัมพันธ์แบบเต็มรูป (Full mediation) ระหว่าง KM และ ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
  เมื่อพิจารณาค่า R² พบว่า (1) ตัวแปร KM ถูกอธิบายด้วยตัวแปร ICT ได้ร้อยละ 33.5 (2) ตัวแปร LO ถูกอธิบายด้วย
ตัวแปร ICT และ KM ได้ร้อยละ 60.8 และ (3) ตัวแปร ICT-Poli ถูกอธิบายด้วยตัวแปร ICT, KM และ LO ได้ร้อยละ 94.7 ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  อิทธิพลของบุพปัจจัย (antecedents) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง จำนวน 26 คน มีดังนี้ 
 ICT มีอิทธิพลต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างมากที่สุด และถูก
ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เนื่องจาก ICT เป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมการเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค เป็น
เครื่องมือในการช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจรองให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ยังให้ข้อเสนอแนะในทิศทางเดียวกันว่า  นอกจากความพร้อมด้าน ICT ที่มีอย่างเพียงพอแล้ว การ
พัฒนาด้าน ICT ให้ทันสมัยและต่อเนื่องก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะ ICT ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์ที่
ใช้งานอยู่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับระบบสารสนเทศ ควรพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้มีการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานเพื่อลดภาระการทำงานอย่างแท้จริง รวมถึงการให้ความสำคัญกับ
บุคลากร หากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้งาน การไม่ยอมรับ การไม่เห็นความสำคัญหรือขาดความใส่ใจ
ในการใช้งาน ICT เหล่านี้แล้ว แม้ว่า ICT จะแข็งแกร่งหรือมีความพร้อมมากเพียงใดก็จะหมดประโยชน์และไม่สามารถส่วนสนับสนุน
การดำเนินงานใด ๆ ได้เท่าท่ีควรจะเป็น 
  LO มีอิทธิพลต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การพัฒนาท่ีดีและยั่งยืนนั้น ย่อมเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ขององค์การ การที่บุคลากรในองค์การมีความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบุคคลและทีมงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่กล่าวว่า การสร้างให้เกิด LO จะทำให้การดำเนินงานหรือการพัฒนา ไม่ว่าจะด้าน ICT หรือด้านอื่น ๆ เป็นไปได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว โดยทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินงานอย่างจริงจัง เป็นระบบ และต่อเนื่อง ผ่านการให้ความสำคัญจากผู้ที่มีอำนาจ
ในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารองค์การเพื่อนำไปสู่
การเป็น LO ที่แท้จริง 
  ICT มีอิทธิพลต่อ KM เป็นอย่างมาก เนื่องจาก การสร้าง KM ให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการประยุกต์ใช้ ICT ที่มี
ประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นการนำ ICT มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนงาน KM จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานขององคก์าร
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพราะจากรูปแบบการดำเนินงานขององค์การที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรให้



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๘๘ 

ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งได้ตามระยะเวลา และมีบุคลากรที่มีความสามารถหรือความสนใจเฉพาะที่เหมือนกันกระจายอยู่ตามแต่
ละองค์การ การจัดเก็บความรู้ไว้ที่ศูนย์กลาง และการสร้างชุมชนนักปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้ การ
เรียนรู้ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน ทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดปัญหาองค์ความรู้สูญหายไป
ตามบุคคลอีกด้วย 
  KM มีอิทธิพลต่อ LO เป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์การได้ใช้ KM เป็นส่วนในการขับเคลื่อนหลักเพื่อสร้างให้เกิด LO ซึ่ง
หากมองเป็นภาพแล้ว ภายในแผนการพัฒนา LO จะมีการดำเนินงานด้าน KM อยู่โดยที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล
บางส่วนยงัช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของการมองเห็นคุณค่าและการมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อกระบวนการ KM เพื่อสร้างให้บุคลากรเกิดความต้องการในการดำเนินงาน KM ด้วยตนเองอย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง 
หรือจัดให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ รวมถึงการให้ความสำคัญนอกเหนือจากความรู้
คือเรื่องทักษะการรับรู้และการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร โดยการดำเนินการจะต้องมีลักษณะที่ไม่เป็นการสร้างภาระงานเพิ่มเติม
ให้กับบุคลากรด้วย 
  KM มีอิทธิพลต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางอ้อมผ่าน LO เป็น
อย่างมาก เนื่องจากหากการดำเนินงาน KM ขาดประสิทธิภาพแล้ว จะมีผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนา LO ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิ
ผลอย่างมากต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารนั้นเอง ทั้งนี้ การมุ่งไปสู่ความสำเร็จตาม
นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไม่สามารถท่ีจะละเลยการให้ความสำคัญกับ KM ได้ ถึงแม้ KM จะไม่
มีอิทธิพลต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางตรงเลยก็ตาม เช่นเดียวกับ ICT ที่มี
อิทธิพลต่อ LO ทางอ้อมผ่าน KM เป็นอย่างมาก เนื่องจากหากการประยุกต์ใช้ ICT ขาดประสิทธิภาพแล้ว จะมีผลกระทบอย่างมาก
กับการดำเนินงาน KM ที่อาศัย ICT เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนท่ีสำคัญไม่ต่างจากเรื่องของความรู้และบุคลากร 
  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICT และ LO ว่า ในด้านนโยบายมีความชัดเจนและได้รับความสำคัญ
จากผู้บังคับบัญชาระดับสูงอยู่แล้ว แต่เนื่องจากกองทัพอากาศจัดตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการยุทธเป็นหลัก (ภารกิจหลัก) ทำให้การ
จัดสรรโครงการ/งบประมาณถูกมุ่งเน้นไปท่ีด้านนี้มากกว่าการปฏิบัติภารกิจด้านการสนับสนุน (ภารกิจรอง) ที่อาจถูกให้ความสำคัญ
ลดลงไปตามลำดับ ทำให้เกิดผลกระทบด้านความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งภารกิจด้านการสนับสนุนเป็น
สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะหากการปฏิบัติภารกิจรองขาดประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบถึงภารกิจหลักได้เช่นกัน 
  ทั้งนี ้สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณทั้งหมด 
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของ  
ผู้กำหนดนโยบายของกองทัพอากาศ มีดังนี้ 
 1. ผลการศึกษา ICT มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Majeed และ Ayub 
(2018) และงานวิจัยของ Berce, Lanfranco และ Vehovar (2008) ที่กล่าวว่า ICT เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการสนับสนุนการดำเนินงานทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายการบริหารองค์การสมัยใหม่ โดย ICT ที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นตัวขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งที่จะทำให้การดำเนินงานใด ๆ ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี รวมถึงงานวิจัยของ Titien, Fajar, Irma 
และ Yanuar (2021) ยังช้ีชัดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จของรัฐบาลดิจิทัลเป็นอย่างมาก 
 2. ผลการศึกษา LO มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Habtoor, Arshad และ 
Hassan (2020) และงานวิจ ัยของ Hussein, Omar, Noordin และ Ishak (2016) ที ่กล ่าวว่า LO มีความสัมพันธ ์ก ับผลการ
ดำเนินงานขององค์การ หากการพัฒนา LO ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้การดำเนินงานตามนโยบาย
การพัฒนาขององค์การไม่ว่าด้านใด เกิดผลสำเร็จตามไปด้วย โดยงานวิจัยของ Lanfranco และ Vehovar (2008) ก็กล่าวเชน่กันว่า 
LO ส่งผลกระทบทางตรงต่อนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 3. ผลการศึกษา KM มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ KM ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ Berce, Lanfranco และ Vehovar (2008) ที่กล่าวว่า KM 
เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบสิ่งท่ีน่าสนใจว่า KM 
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มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่าน LO อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Titien, Fajar, Irma และ Yanuar (2021) ที่กล่าวว่า KM ไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จของ
รัฐบาลดิจิทัล และงานวิจัยของ Reese และ Sidani (2020) ที่กล่าวว่า LO ได้เข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาองค์การทุกรูปแบบและ
บทบาทของ KM ก็เข้ามามีส่วนอย่างมากในการสร้างให้เกิด LO ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาที่มุ่งเน้น KM เพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอที่จะทำให้เกิดความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ โดยจะต้องผลักดันแผนการ
พัฒนา LO ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
 4. ผลการศึกษา ICT มีอิทธิพลทางตรงต่อ LO พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ICT ไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อ LO ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ Reese และ Sidani (2020) และงานวิจัยของ Reese และ Yusuf (2018)   
ที่กล่าวว่า สิ่งที่มีผลกระทบต่อการเป็น LO นอกเหนือจาก KM และเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญคือ การประยุกต์ใช้ ICT แต่จาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์กลับพบว่า ICT มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ LO ผ่าน KM อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องตาม
แผนการพัฒนา LO ของกองทัพอากาศ (2560) ที่มุ่งพัฒนา KM เป็นส่วนใหญ่ และมุ่งพัฒนา ICT เพื่อใช้สนับสนุน KM เป็นสำคัญ 
โดยทั้ง KM และ ICT จะมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันเพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็น LO และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Darwin 
(2017)  ที่กล่าวว่า การสร้างให้เกิด LO  จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจาก องค์การ บุคลากร KM และ ICT โดยทุกส่วนจะต้อง
เชื่อมโยงและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเป็น LO ที่แท้จริง 
 5. ผลการศึกษา ICT มีอิทธิพลต่อ KM พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abu-Shanab และ Shehabat (2018) งานวิจัยของ  Chibuzor (2019) และงานวิจัยของ Zouari และ 
Dakhli (2018) ที่กล่าวว่า การประยุกต์ใช้ ICT ในการสร้าง การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การถ่ายโอน/การเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นและต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร
เลย และงานวิจัยของ Titien, Fajar, Irma และ Yanuar (2021) ก็ได้กล่าวถึงบทบาทของ ICT ที่ส่งผลเชิงบวกอย่างมากต่อ KM 
 6. ผลการศึกษา KM มีอิทธิพลต่อ LO พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Boonmepipit (2020) งานวิจัยของ Reese และ Sidani (2020) งานวิจัยของ Al Saifi (2019) และ
งานวิจัยของ เอกกนก พนาดำรง (2016) ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า KM มีความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกันในระดับมากต่อ LO โดย
การจะสร้างให้เกิด LO ที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพนั้น องค์การจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ KM 
ที่แข็งแกร่งควบคู่ไปด้วยเสมอ 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
มุมมองของผู้กำหนดนโยบายของกองทัพอากาศมากที่สุดก็คือปัจจัยด้าน ICT โดยจะต้องมุ่งพัฒนาความพร้อมด้าน ICT ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งกับภารกิจหลักและภารกิจรองให้มี
ประสิทธิภาพ รองลงมาคือปัจจัยด้าน LO ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง ทั้งนี้ ปัจจัยด้าน KM ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องดำเนินงานตามกระบวนการ KM มีการนำ 
ICT มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรเพื่อสร้างให้เกิดการยอมรับและใช้งาน โดยจะต้องดำเนินงานควบคู่
ไปกับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะสร้างให้เกิดเป็น LO ด้วย จึงจะส่งผลทางอ้อมให้ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของผู้
กำหนดนโยบายของกองทัพอากาศ ทำให้ทราบถึงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยด้าน ICT KM และ LO ที ่มีผลต่อ
ความสำเร็จตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้องค์การที่ศึกษาคือ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายไร้สาย เป็นต้น ให้ทันสมัย และอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันได้ 
 4. จัดการอบรมสร้างความเข้าใจและการใช้งานอุปกรณ์หรือระบบสารสนเทศให้กับบุคลากร  
 5. จัดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรภายในและภายนอกองค์การ 
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 6. ปรับปรุงการให้ทุนการศึกษาและการเข้าฝึกอบรมกับบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ 
 7. ปรับปรุงกระบวนการ KM จะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้บุคลากร 
 8. ปรับปร ุงเคร ือข่ายชุมชนนักปฏิบ ัต ิ (Community of Practice: COP) ให ้เป ็นแหล่งความร ู ้ท ี ่น ่าสนใจ และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและใช้งานอย่างต่อเนื่อง   
 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาปัจจัยที่ทำให้ ICT ไม่มีอิทธิพลต่อ LO ในบริบทขององค์การภายใต้กองทัพอากาศ 
 2. ศึกษาปัจจัยที่ทำให้ KM ไม่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในบริบทขององค์การภายใต้กองทัพอากาศ 
 3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับทุกองค์การ
ภายใต้กองทัพอากาศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น  
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อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาอิทธิพลของความเชี ่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี 4 มิติประกอบด้วย  

ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญด้านความถนัดใน
สายงาน ที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านความมีชื่อเสียงและด้านรายได้สูง ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย จำนวน 389 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า ความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีค่าเฉลี่ยมากสุดคือความเชี่ยวชาญหลายด้าน รองลงมาคือ
ความเชี ่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง ความเชี ่ยวชาญในการสื่อสารและความเชี ่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน ตามลำดับ 
ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีรายได้สูง รองลงมาคือความสำเร็จในวิชาชีพ
บัญชีด้านความมีชื่อเสียง ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้าน
ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ความเช่ียวชาญด้านประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงานส่งผลต่อความสำเร็จใน
วิชาชีพบัญชีในด้านความมีชื่อเสียงและมีรายได้สูงที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 

คำสำคัญ:   ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the influence of 4 Accounting Professional Expertise follow as 
Multiple Expertise, Communication Expertise, Highly Experienced Expertise, and Aptitude Expertise those affect 
the Accounting Professional Success in Famous and High Revenue.  The sample was used in this study 389 
certified public accountants in Thailand by questionnaires as a data collection tool. The data using percentage 
frequency, mean, standard deviation and test the hypothesis by Multiple Regressions Analysis. 
 The results showed that the highest average professional accountancy expertise is a multidisciplinary 
area of expertise. followed by high experience expertise Communication proficiency and field aptitude expertise, 
respectively. The highest average achievement in the accounting profession is high-income accounting 
professional success. Followed by success in the accounting profession in terms of reputation. The results of the 
research hypothesis testing revealed that the influence of expertise in the accounting profession in many areas 
of expertise Highly Experienced Expertise and expertise in field aptitude contributed to the success of the 
accounting profession in terms of reputation and high income at a significant level of 0.05 
 

Keywords:   Accounting Professional Expertise, Accounting Professional Success. 
 

บทนำ 
 ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการบัญชีเป็นคุณลักษณะที่จะเสริมให้บุคลากรในองค์กรสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่
คาดหวัง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังกำหนดเป็นตัววัดศักยภาพของบุคลากรในการดำเนินงาน  
   

1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ซึ่งความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านบัญชีประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการความรู้ ทางการบัญชี 2) ด้านทักษะของการทำงาน
อย่างมืออาชีพ 3) ด้านการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และ 4) ด้านทัศนคติหรือเจตคติต่อวิชาชีพ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ , 2547) 
เมื่อนักบัญชีมีความเช่ียวชาญทางการบัญชีอันเป็นคุณลักษณะสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สามารถนำทักษะความรู้ ความเข้าใจ
ที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนถูกต้อง มีคุณภาพ ปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับต่อสาธารณชน เพื่อให้ธุรกิจหรือ
ลูกค้ามีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในผลการปฏิบัติงาน 
 ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี เป็นความปรารถนาของนักบัญชีที่มีความมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความชำนาญ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานที่สำเร็จมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรทำให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึง
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินที่สำคัญ คือ งบ
แสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
นอกจากน้ีนักบัญชีจะต้องสามารถให้คำแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจกิจกรรมทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่าการนำเสนอรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานพร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ ย่อมส่งผลต่อการได้รับการยอมรับในศักยภาพและความสามารถของนักบัญชี ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีคือ
ความสุขในการทำงาน (Happiness) ความก้าวหน้า (Progress) ความภาคภูมิใจ (Pride) การยอมรับนับถือ (Respect) (สมชาติ กิจ
ยรรยง, 2544) 
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานั้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาเรื่องอิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งนักบัญชีจะต้องสามารถให้
คำแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินเ พื่อการตัดสินใจใน
กิจกรรมทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่าการ
นำเสนอรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานย่อมส่งผลต่อการได้รับการยอมรับในศักยภาพและความสามารถของนัก
บัญชี ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี 4 มิติประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ความ
เชี่ยวชาญในการสื่อสาร ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงานที่มีต่อความสำเร็จใน
วิชาชีพบัญชีด้านความมีชื่อเสียง 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี4 มิติประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ความ
เชี่ยวชาญในการสื่อสาร ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง และความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงานที่มีต่อความสำเร็จใน
วิชาชีพบัญชีด้านรายได้สูง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จใน
วิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จึงนำมาซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย H1: ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านความเชี่ยวชาญหลายด้านส่งผลต่อความสำเร็จใน
วิชาชีพบัญชีด้านมีชื่อเสียง  
 สมมติฐานการวิจัย H2: อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่มีผล
ต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีชื่อเสียง 
 สมมติฐานการวิจัย H3: อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเช่ียวชาญประสบการณ์สงูที่มผีล
ต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีชื่อเสียง 
 สมมติฐานการวิจัย H4: อิทธิพลของความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเช่ียวชาญความถนัดในสายงาน
ทีม่ีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีชื่อเสียง 
 สมมติฐานการวิจัย H5: อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเชี่ยวชาญหลายด้านที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านรายได้สูง 
 สมมติฐานการวิจัย H6: อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่มีผล
ต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านรายได้สูง 
 สมมติฐานการวิจัย H7: อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเช่ียวชาญประสบการณ์สงูที่มผีล
ต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านรายได้สูง 
 สมมติฐานการวิจัย H8: อิทธิพลของความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเช่ียวชาญความถนัดในสายงาน
ที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านรายได้สูง  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง ประชากร (Population) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพบัญชี  
เพียง 1 กลุ่มประชากร คือ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จำนวน 13,886 ราย (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, กุมภาพันธ์ 2564 : ออนไลน์) โดยได้กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Yamane ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 389 ราย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 4 ข้อมีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายปิดเลือกคำตอบได้เพียงคำตอบ
เดียว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญหลาย
ด้าน ความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร ความเชี่ยวชาญด้านมีประสบการณ์สูงและความเชี่ยวชาญด้านมีความถนัดในสายงาน เป็นแบบ
มาตรวัดส่วนประกอบค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วยความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความมีชื่อเสียงและ ด้านมีรายได้สูง แบบมาตรวัดส่วนประกอบค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ 
 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ คำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็น 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เมื่อผู้วิจัยออกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วได้ทำการทดสอบ ความน่าเชื่อถือเพื่อทดสอบตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยการนำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน พิจารณาเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสม
ของภาษาที่ใช้และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) 
เมื่อได้ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยคัดเลือกข้อคำถามจากคะแนน IOC ดงันี้  
 1. ข้อคำถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
 2. ข้อคำถามที่มีคะแนน ICO ต่ำกว่า 0.05 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคุณ (Multiple 
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Regression Analysis) สำหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัยอิทธิพลของความเชี ่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที ่มีผลต่อ
ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย” สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามเพศ (n = 389) 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 137 35.20 
หญิง 252 64.80 
รวม 389 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 และเพศชาย 
จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 
 

ตารางที่ 2   แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามอายุ (n = 389) 
 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 30 ป ี 24 6.20 
30 - 40 ปี 267 68.60 
41 - 50 ปี 91 23.40 
51 ปีขึ้นไป 7 1.80 
รวม 389 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จำนวน 267 คนคิดเป็นร้อยละ 68.60 รองลงมา

คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40  
 

ตารางที่ 3   แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (n = 389) 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 343 88.20 
ปริญญาโท 43 11.10 
ปริญญาเอก 3 0.80 
รวม 389 100.00 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจำนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 88.20 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 11.10 และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.80 
 

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน (n = 389) 
 

ประสบการณ์ในการทำงาน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ป ี 24 6.20 
5-10 ปี 263 67.60 
11 - 15 ปี 72 18.50 
มากกว่า 15 ปี 30 7.70 
รวม 389 100.00 
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 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 5-10 ปี จำนวน 263 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.60 รองลงมาได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.50 ประสบการณ์ในการทำงาน
มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.70 และประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.20 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

 ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี  x  S.D. ระดับความคิดเห็น จัดอันดับ 
1. ความเชี่ยวชาญหลายด้าน 3.96 0.65 มาก 1 
2. ความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร 3.87 0.66 มาก 3 
3. ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง 3.92 0.55 มาก 2 
4. ความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน 3.85 0.59 มาก 4 

รวม 3.90 0.61 มาก   
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยรวมอยู่  
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามลำดับของค่าเฉลี่ยพบว่ามากที่สุดคือ ความเชี่ยวชาญหลายด้าน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อันดับที่ 3 คือ ความเช่ียวชาญในการ
สื่อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และอันดับที่ 4 คือ ความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
 

ตารางที่ 6   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 
 

 ความสำเร็จในวิชาชีพบัญช ี x  S.D. ระดับความคิดเห็น จัดอันดับ 
1. ความสำเร็จในด้านมีชื่อเสียง 3.91 0.53 มาก 2 
2. ความสำเร็จในด้านมรีายไดสู้ง 3.93 0.53 มาก 1 

รวม 3.92 0.53 มาก   
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับของค่าเฉลี่ยพบว่า มากที่สุด คือ  ความสำเร็จในด้านมีรายได้สูง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ ความสำเร็จในด้านมีชื่อเสียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
 

ตารางที่ 7  แสดงการถดถอยพหุคูณที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านความมีช่ือเสียง 
 

ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ความเชี่ยวชาญหลายด้าน 0.336 4.470 0.000** 

2. ความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร 0.139 1.784 0.075 

3. ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง 0.182 2.649 0.008* 
4. ความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน 0.257 3.618 0.000** 

 

  หมายเหตุ :   n = 389, R2 = .879 (87.90), Sig 0.000  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยระดับการเปิดเผยข้อมูล (R2) มีค่าเท่ากับ 0.879 แสดงว่าอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านความมีชื่อเสียงของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ได้ร้อยละ 87.90 แสดง
ว่า ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเชี่ยวชาญหลายด้าน ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูงและความ
เชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ความเชี ่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านความเชี ่ยวชาญหลายด้าน  
ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูงและความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านความ
มีชื่อเสียง 
 

ตารางที่ 8  แสดงการถดถอยพหุคูณที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านความสำเร็จในด้านมีรายได้สูง 
 

ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ความเชี่ยวชาญหลายด้าน 0.165 2.364 0.019* 
2. ความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร 0.136 1.868 0.062 

3. ความเชี่ยวชาญด้านประสบการณ์สูง 0.380 5.956 0.000** 
4. ความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน 0.251 3.802 0.000** 

 

  หมายเหตุ : n = 389, R2 = .818 (81.80), Sig 0.000 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์ระดับการเปิดเผยข้อมูล (R2) มีค่าเท่ากับ 0.818 แสดงว่าอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีรายได้สูงได้ร้อยละ 81.80 แสดงว่าความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน
ประสบการณ์สูง ความเชี ่ยวชาญด้านความถนัดในสายงาน และความเชี ่ยวชาญหลายด้านได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านประสบการณ์สูง ความเชี่ยวชาญ
ด้านความถนัดในสายงาน และความเช่ียวชาญหลายด้าน มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีรายได้สูง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์การ
ทำงาน 5-10 ปี ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ความสำเร็จใน
วิชาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า
ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีนั้น เป็นความสามารถส่วนบุคคล เป็นที่ต้องการของหน่วยงานและองค์กรที่ต้องการ
บุคคลหรือบุคคลากรซึ่งมีความสามารถเข้ามาจัดการภายในองค์กร เพื่อระบบบัญชีการเงินขององค์กร เกิดสภาพคล่องและผล
ประกอบการมีประสิทธิผลตามความคาดหวังและนโยบายขององค์กร 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย อิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในด้านมี
ชื่อเสียง พบว่า ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านความเชี่ยวชาญหลายด้านมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี
ด้านความมีชื่อเสียงสอดคล้องกับ “ผลกระทบของความเป็นเลิศทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในวิชาชีพของนักบัญชีบริษัทใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ของ (บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ , 2561) เนื่องจากความเชี่ยวชาญใน
การประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความเช่ียวชาญหลายด้านมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี ด้านความสุขในการทำงาน 
ด้านความก้าวหน้า ด้านความภาคภูมิใจ ด้านการยอมรับนับถือ และสอดคล้องกับแนวคิดของ (อภิวัฒน์ จันกัน , 2544) ได้ให้
ความหมายว่า ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองว่าพึงพอใจและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์ 12 ด้านต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด ได้แก่ ประสิทธิผลการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องสมเหตุสมผลและทันเหตุการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการได้รับ ความเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความใส่ใจในระเบียบแบบแผน ความพึงพอใจ ของลูกค้า และความมุ่งมั่นเพื่อ
ความสำเร็จ  
 ความเชี ่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านความถนัดในสายงานมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้าน
ความสำเร็จในด้านมีชื่อเสียงมีความสอดคล้องกับ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศ
ไทย” ของ (ชนกนก โฆษิตคณิน, 2563) เนื่องจากความเชีย่วชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความถนัดในสายงานมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้และความสามารถทางเทคนิค ด้านความถนัด ทักษะ ด้านคุณค่า จริยธรรม และความ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔๙๘ 

เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านประสบการณ์สูงมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านความมีชื่อเสียงสอดคล้องกับ 
“ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสำเร็จในการทำงานของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล” ของ (พูลสิน กลิ่นประทุม, 2559) เนื่องจากความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านประสบการณ์สูงมีอิทธิพลเ ชิง
บวกต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี 
 นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยอิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในวิชาชีพบัญชีด้านมีรายได้สูงของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ยังพบว่าความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีด้าน
ประสบการณ์สูงมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีรายได้สูงสอดคล้องกับ “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย” ของ (ชลกนก โฆษิตคณิน, พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต, ณัชชา 
กริ่มใจ, ชนิดาภา ดีสุขอนันต์, 2562) 

ความเชี่ยวชาญด้านความถนัดในสายงานมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีรายได้สูงสอดคล้องกับ“อิทธิพลของ
ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะหลักฐานการสอบบัญชีที่ดีและความสามารถทางการบริหารงานที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยท่ีมีรายได้สงู” ของ (กิตติคม จีนเหรียญ, 2561) เนื่องจากความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี ด้านความถนัดในสายงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านความสำเร็จในด้านมีรายได้สูง และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Zhang et al., 2015) ตัวแปรหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีความพึงพอใจในชีวิตได้นั้นคือเรื่องของอาชีพการงาน หากมนุษย์
ประสบความสำเร็จในอาชีพมีความพึงพอใจในงานที่ทำย่อมทำให้มนุษย์มีความพึงพอใจในชีวิตเพราะอาชีพการงานเป็นเรื่องที่หล่อ
เลี้ยงชีวิตให้ดำเนินไปได้ มนุษย์เรา ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพท่ีตนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจลงไป 
เพือ่ให้ได้มาซึ่งผลแห่งความสำเร็จในรูปของช่ือเสียง เกียรติยศ หน้าท่ีการงาน รายได้ ผลกำไร รวมทั้ง ความสุขความพึงพอใจในชีวิต 
และความเชี่ยวชาญหลายด้านมีอิทธิพลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีด้านมีรายได้สูงสอดคล้องกับ “การศึกษาทักษะทางวิชาชีพ
บัญชีท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี : กรณีศึกษา นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ของ (สุลิตา 
สุปิณะ, อรยา เรียบไธสงค์, ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์, 2563) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 1. ผู้ประกอบวิชาชีพชีพบัญชีควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้หลายด้าน ให้ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เพราะอิทธิพลของความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพบัญชีนั้น นำมาสู่ความประสบ
ความสำเร็จด้านชื่อเสียง ด้านสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและองค์กร 
 2. ความรู ้ ความเชี ่ยวชาญหลายด้าน หรือทักษะต่าง ๆ สามารถพัฒนาขึ ้นได้จากการเรียนรู ้และการฝึกฝนสร้าง
ประสบการณ์ เพื่อช่วยให้งานด้านบัญชีท่ีทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลลัทธ์ที่ต้องการ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจัยนี้ศึกษาถึงอิทธิพลของความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักบัญชีพึงมีอาจประกอบได้ด้วย
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความรอบรู้หลายด้าน เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในบริบทอื่น 
เช่น การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 
 2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาชีพบัญชีในกลุ่มต่างๆ เช่น นักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
นักวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
The Relationship Among Soft Skills and Accounting Profession Efficacy 

 
ดร.ดารณี เอ้ือชนะจิต (Dr.Daranee Uachanachit)1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทักษะทางสังคมประกอบด้วยความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะ
ความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ตัวอย่างสำหรั บงานวิจัยนี้คือ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยใชก้าร
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  
 ผลการวิจัยพบว่าทักษะทางสังคมที่สำคัญที่สุดได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.15 รองลงมาคือ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะความเป็นผู้นำ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.09 นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่าทักษะทางสังคมด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านทักษะการทำงานเป็นทีม ด้านทักษะความเป็นผู้นำและด้านทักษะการสื่อสาร
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 
 

คำสำคัญ:   ทักษะทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร 
 

Abstract 
 The objective of this research is to study the relationship among the Soft Skills include Emotional 
Intelligence, Team Work skills, Leadership skills, and Communication skills related to the Accounting Profession 
Efficacy. The data were collected by questionnaires from 200 head of accountants in the small and medium 
enterprises in Bangkok. The statistic in this research used descriptive statistic for detail of the samples and used 
correlation coefficient analysis for hypotheses test.   
 The research results found that one of the Soft Skills is the most important as: Emotional Intelligence 
total average at 4.15, subordinated as: Communication, Team Work, and Leadership total average at 4.09. In 
addition, the research hypotheses test’s results found that the Soft Skills inclusive of Emotional Intelligence, 
Team Work skills, Leadership skills, and Communication skills had positive correlated with the Accounting 
Profession Efficacy at a significant level of 0.01. 
 

Keyword:   Soft Skills, Emotional Intelligence, Team Work, Leadership, Communication 
 
บทนำ 
 ทักษะการทำงานที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมีสองประการ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิค (Hard Skills) และทักษะ
ทางสังคม (Soft Skills) ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ เป็นความสามารถเฉพาะตำแหน่งงานที่จำเป็นสำหรับ
วิชาชีพและสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น การบัญชี แพทย์ พยาบาล ความสามารถส่วนนี้เรียกว่า “ทักษะทางเทคนิค” 
“Hard Skills” (Samuel, 2016) ส่วน “ทักษะทางสังคม” “Soft Skills” คือทักษะทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคม เป็นส่วนหน่ึง
ของบุคลิกภาพประจำตัว เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมและทักษะการสื่อสาร (Samuel, 2016) 
องค์ประกอบหลายประการที่ทำให้เป็นพนักงานที่ดี ได้แก่ ความสามารถในการการจัดการองค์การ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม
และความเป็นผู้นำ (Marr, 2020) ความฉลาดทางอารมณ์ คือความตระหนักต่อการกระทำของตนเอง ความเชื่อมั่นในความคิดและ
ความสามารถของตนเอง และภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมถึงตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ  
 
  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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มองโลกตามสภาพความเป็นจริง การรู้จักตนเองและมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้อื่น สร้างแรงจูงใจในตนเอง บริหารจัด 
การอารมณ์ต่างๆได้ (ดารณี เอื้อชนะจิต, 2557) ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ ความ
ตระหนักรู้ตนเอง การจัดการกับอารมณ์สามารถถ่วงดุลอารมณ์ตนเองได้ การจูงใจตนเองสามารถมองโลกในแง่ดีในขณะที่มีอุปสรรค 
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาใจใส่ผู้อื่นและประการสุดท้ายได้แก่ ทักษะทางสังคม (Koczwara, Tavabie, and Patterson, 2011)  
 การทำงานเป็นทีมถือเป็นส่วนหนึ ่งของทักษะทางสังคม ในสภาพการแข่งขันที ่ทวีความรุนแรงที ่ต้องมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม การทำงานเป็นทีมจึงเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะการเป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง (ธนกร กรวัชรเจริญ, 2555) ซึ่งการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยเป้าหมายและจุดมุ่งหมายเดียวกันและสมาชิกมีบทบาท
และมีความรู้สึกร่วมกัน การทำงานร่วมกันเป็นทีมต้องเกิดจากความเชื่อใจกัน เข้าใจกัน (Samuel, 2016) ความเป็นผู้นำเป็นทักษะที่
สำคัญของการทำงาน การเสริมสร้างความเป็นผู้นำ สามารถกระทำได้โดยการให้แต่ละคนได้มีโอกาสเป็นผู้นำ โดยเฉพาะงานที่มี
ลักษณะเป็นโครงการ ซึ่งต้องอาศัยทีมงานเป็นแรงสำคัญ ภายในทีมงานตามโครงการ บุคคลแต่ละคนยังต้องมีบทบาทในการเป็นผู้นำ
ด้วยการจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ลักษณะความเป็นผูน้ำที่
มีความสำคัญและดีที่สุดก็คือการสร้างแรงบันดาลใจและการช่วยเหลือผู้อื่น (Marr, 2020) การสื่อสารเป็นความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น เพื่อนร่วมงานและลูกค้า บุคคลแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน มีความ
จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าจะระหว่างกันจึงต้องอาศัยทักษะการสื่อสารในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม (Marr, 2020) การสื่อสารที่ดีควรให้ความสำคัญต่อการส่งสื่อและรับสื่อ มีการสรุปประเด็นที่สำคัญ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ประสานงานกันได้อย่างถูกต้องทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ในยุคปัญญาประดิษฐ์ ทักษะเชิง
เทคนิคและการรู้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งรวมถึงการมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการทำงานอัตโนมัติ แต่การทำงานของมนุษย์ก็
ยังคงมีความสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะทักษะที่สำคัญที่หุ่นยนต์ไมส่ามารถทำไดแ้ละไม่สามารถเทียบเท่ามนุษย์ได ้ทักษะเหล่านี้ได้แก่
ทักษะทางสังคมซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Marr, 2020) ทักษะทางสังคมที่ได้
กล่าวมาอันประกอบด้วยความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีเป็นทักษะที่จำเป็นในการ
ทำงานอย่างมากทำให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงกล่าวได้ว่าทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพบัญชี  
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีประกอบด้วย การรู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบและขวนขวายแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ ตระหนักรู้ตนเองและเอาใจใส่ผู้อื่นทั้งผู้บังคับบัญชา ลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน การยึดถือระเบียบ กฎ กติ กาจะทำให้อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีความสุขมากขึ้นและยังเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การ
ทำงานเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
บัญช ี
 
คำถามการวิจัย 
 ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่ประกอบด้วยความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้นำและ
ทักษะการสื่อสารจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่ประกอบด้วยความฉลาดทาง
อารมณ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสาร จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพบัญช ี
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี ตัวแปรอิสระคือ ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานเป็น
ทีม ทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสาร ตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สรุปเป็นกรอบแนวคิด  
การวิจัย ได้ดังนี้ 
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  ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างทกัษะทางสังคมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
 
สมมติฐานการวิจัย  งานวิจัยนี้ได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 H1:  ทักษะทางสังคมความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
 H2:  ทักษะทางสังคมการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
 H3:  ทักษะทางสังคมความเป็นผู้นำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
 H4:  ทักษะทางสังคมการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมประกอบด้วยความฉลาดทาง
อารมณ์ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและการสื่อสารกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี เพื่อให้การดำเนินการวิจัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   
 1) ประชากรและตัวอย่าง  
  ประชากรและตัวอย่างในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ราย  
 2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นำมาตั้งคำถามมีลักษณะตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้  
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ สินค้าหรือบริการหลักของบริษัท ระยะเวลาในการ
ดำเนินงานของธุรกิจ จำนวนพนักงานของธุรกิจ 
  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางสังคม 4 ด้านได้แก่ 1. ความฉลาดทางอารมณ์ 2. ทักษะการทำงานเป็นทีม 3. 
ทักษะความเป็นผู้นำ 4. ทักษะการสื่อสาร 
  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
  ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น 
 คำถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นข้อคำถามให้เลือกตอบตามระดับคะแนนแบบ Rating Scale ของ Likert มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุดให้ค่า 5 มากให้ค่า 4 ปานกลางให้ค่า 3 น้อยให้ค่า 2 น้อยที่สุดให้ค่า 1 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวจิยันี้ 
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับการวิจัย ไปทำการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความตรงของเนื้อหา ( Validity) 
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) การตรวจสอบความตรง ทดสอบด้วยค่าอำนาจจำแนก ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
analysis) ซึ่งค่า Loading จะต้องมีค่า มากกว่า 0.4 ขึ ้นไป (Kudubes, Bektas, Ayar, Bektas, Selekoglu, Altan, Celik, and 
Aricioglu, 2019) การตรวจสอบความเชื่อมั่น ทดสอบโดยใช้วิธีการหาค่าความเช่ือมั่นของ Cronbach’s alpha โดยค่าความเช่ือมั่น
มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป (Kudubes, et al., 2019) แสดงว่าแบบสอบถามสามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้  
 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของข้อมูลความคิดเห็นในระดับอันตรภาค (วัฒนา สุนทรธัย , 2546) มีช่วงค่าเฉลี่ยดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 ถึง 5.00 หมายถึงมากที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 ถึง 4.20 หมายถึงมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 ถึง 3.40 หมายถึง
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 ถึง 2.60 หมายถึงน้อย และค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 ถึง 1.80 หมายถึงน้อยที่สุด 
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 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหา ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) สถิติอนุมานที่ใช้
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยคือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient Analysis)  
 
ผลการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง
ที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ราย ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ประเภทของธุรกิจ  
- ผลิตสินค้า  
- บริการ  
- ค้าส่ง  
- ค้าปลีก  

 
55 
61 
37 
47 

 
27.5 
30.5 
18.5 
23.5 

รวม 200 100 
ระยะเวลาในการดำเนินงานของธรุกิจ  
- น้อยกว่า 10 ปี  
- 10 – 15 ป ี 
- 16 – 20 ป ี 
- มากกว่า 20 ปี  

 
73 
74 
36 
17 

 
36.5 
37.0 
18.0 
8.5 

รวม  200 100 
จำนวนพนักงานของธุรกิจ 
- น้อยกว่า 50 คน 
- 50 - 100 คน 
- มากกว่า 100 คน 

 
110 
64 
26 

 
55.0 
32.0 
13.0 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่าประเภทของธุรกิจส่วนใหญ่คือ ธุรกิจบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ ธุรกิจผลิตสินค้า คิดเป็นร้อยละ 27.5 ระยะเวลาในการดำเนินงานของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10 ปี - 
15 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือระยะเวลาดำเนินงานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 จำนวนพนักงานของธุรกิจส่วนใหญ่
น้อยกว่า 50 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมามีจำนวนพนักงานอยู่ระหว่าง 50 - 100 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 
 

ตารางที่ 2  ทักษะทางสังคมด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
 

  Mean S.D. แปลผล 
1 นักบัญชีสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงาน 4.14 0.787 มาก 
2 นักบัญชีสามารถแยกแยะอารมณส์่วนตัวออกจากการทำงาน 4.20 0.723 มาก 
3 นักบัญชีมีทัศนคติที่ดตี่อเพื่อนร่วมงาน 4.10 0.673 มาก 
4 นักบัญชีมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4.16 0.786 มาก 
5 นักบัญชีมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน 4.14 0.678 มาก 
 รวม 4.15 0.729 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะทางสังคมด้านความฉลาดทางอารมณ์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ 4.15  
เมื่อพิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ มากที่สุดได้แก่ นักบัญชีสามารถแยกแยะอารมณ์ส่วนตัวออกจากการทำงาน 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 รองลงมาคือ นักบัญชีมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 
 

ตารางที่ 3  ทักษะทางสังคมด้านการทำงานเป็นทีม 
 

  Mean S.D. แปลผล 
1 การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญตอ่นักบัญชี 4.21 0.706 มากที่สุด 
2 นักบัญชีต้องมีเป้าหมายเดยีวกันในการทำงาน 4.09 0.758 มาก 
3 นักบัญชีควรยอมรบัความคดิเห็นของเพื่อนร่วมงาน 4.22 0.681 มากที่สุด 
4 การวางแผนในการทำงานร่วมกันมีความสำคัญต่อนักบัญชี 4.13 0.732 มาก 
5 นักบัญชีในบริษัทควรมีมากกว่าหนึ่งคน 3.81 1.101 มาก 
 รวม 4.09 0.796 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะทางสังคมด้านการทำงานเป็นทีม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 เมื่อพิจารณา
รายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ มากที่สุดได้แก่ นักบัญชีควรยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 รองลงมา
คือ การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อนักบัญชี ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.21 
 

ตารางที่ 4  ทักษะทางสังคมด้านความเป็นผู้นำ 
 

  Mean S.D. แปลผล 
1 นักบัญชีช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงาน 4.11 0.792 มาก 
2 นักบัญชีมีความรับผิดชอบในการทำงาน 4.25 0.767 มากที่สุด 
3 นักบัญชีสามารถตัดสินใจในเหตุการณเ์ฉพาะหน้าได้ 3.97 0.766 มาก 
4 นักบัญชีสามารถชักจูงให้คนอื่นทำงานตามเป้าหมายได ้ 4.10 0.821 มาก 
5 นักบัญชีสามารถควบคุมการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องได ้ 4.02 0.842 มาก 
 รวม 4.09 0.798 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะทางสังคมด้านความเป็นผู้นำ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 เมื่อพิจารณา
รายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ มากที่สุดได้แก่ นักบัญชีมีความรับผิดชอบในการทำงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 รองลงมาคือ นัก
บัญชีช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 
 

ตารางที่ 5  ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสาร 
 

  Mean S.D. แปลผล 
1 นักบัญชีสามารถใช้คำพูดในการสือ่สารได้ด ี 4.22 0.724 มากที่สุด 
2 นักบัญชีสั่งงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง 4.30 0.671 มากที่สุด 
3 นักบัญชีมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดีต่อพนกังานและผู้บริหาร 4.07 0.786 มาก 
4 นักบัญชีมีการแลกเปลีย่นความคดิเห็นที่เกี่ยวกับการทำงาน 3.89 0.855 มาก 
5 นักบัญชีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานได้เป็นอย่างดี 3.98 0.937 มาก  

รวม 4.09 0.795 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสาร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 เมื่อพิจารณาราย
ข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามลำดับ มากที่สุดได้แก่ นักบัญชีสั่งงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.30 
รองลงมาคือ นักบัญชีสามารถใช้คำพูดในการสื่อสารได้ดี ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.22 
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ตารางที่ 6  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
 

  Mean S.D. แปลผล 
1 นักบัญชีสามารถบริหารเวลาทำงานได้ตามเป้าหมาย 4.41 0.681 มากที่สุด 
2 นักบัญชีปรับปรุงกระบวนการทำงานเปลี่ยนไปในทางที่ด ี 4.26 0.674 มากที่สุด 
3 นักบัญชีมีการเรียนรูฝ้ึกฝนเพิ่มประสบการณต์ลอดเวลา 4.24 0.723 มากที่สุด 
4 ผลการปฏิบตัิของนักบัญชีตรงตามวัตถุประสงค์ 4.23 0.775 มากที่สุด 

5 นักบัญชีสามารถแก้ไขข้อผดิพลาดในการทำงานได้ด ี 4.20 0.728 มาก 

 รวม 4.27 0.716 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานในวิชาชีพบัญชี ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 เมื่อ
พิจารณารายข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรยีงตามลำดบั มากที่สุดได้แก่ นักบัญชีสามารถบริหารเวลาทำงานได้ตามเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 
รองลงมาคือ นักบัญชีปรับปรุงกระบวนการทำงานเปลี่ยนไปในทางที่ดี ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.26 
 

ตารางที่ 7  การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 

Correlations 
 QEQ TW L COM 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวชิาชีพบัญชี EFF .667*** .500*** .613*** .384*** 
ทักษะทางสังคม (Soft Skills): 
 ความฉลาดทางอารมณ์   QEQ 

 .478*** .632*** .427*** 

   ทักษะการทำงานเป็นทีม  TW   .417*** .341*** 

   ทักษะความเป็นผู้นำ     L    .424*** 

   ทักษะการสื่อสาร      COM     
  ***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 จากตารางที ่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทักษะทางสังคม ( Soft Skills) 
ประกอบด้วย 4 มิติคือ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการสื่อสาร กับตัวแปรตาม 
1 ตัวแปร ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ผลการวิจัยพบว่า 1) สมมติฐานH1: ทักษะทางสังคมความฉลาดทาง
อารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 แสดงให้ 
เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะทางสังคมความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1  โดยที่ 2) สมมติฐาน H2: ทักษะทางสังคมด้านการทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีท่ีมีทักษะทางสังคมด้าน
การทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงยอมรับสมมติฐานH2 3) สมมติฐานH3: ทักษะทางสังคมด้านความเป็นผู้นำ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า
ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะทางสังคมด้านความเป็นผู้นำจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงยอมรับสมมติฐาน  H3   
4) สมมติฐานH4: ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารที่ดีย่อมทำให้การ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีมีประสิทธิภาพ จึงยอมรับสมมติฐานH4  
 
สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ทำการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระได้แก่ ทักษะทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความ
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เป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารกับตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะทาง
สังคมความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 2) ทักษะทางสังคมด้านการ
ทำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 3) ทักษะทางสังคมด้านความเป็นผู้นำมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 4) ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะทางสังคมความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ในวิชาชีพบัญชี แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะทางสังคมความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ทศพร มะหะหมัด และ สุวิมล พันธ์โต (2020) พบว่าผู้บริหารที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง สามารถ
นำพาทีมงานประสบความสำเร็จได้สูงและการทำงานมีประสิทธิภาพอย่างมาก 2) ทักษะทางสังคมด้านการทำงานเป็นทีมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี แสดงให้เห็นว่าการทำงานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดีต่อกัน 
จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอภิศักดิ์ อาจนันท์ (2557) พบว่าการทำงานเป็นทีมด้านการมีจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายร่วมกันและการมีโครงสร้างทีมงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน 3) ทักษะทางสังคมด้านความเป็นผู ้นำมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะทางสังคม
ด้านความเป็นผู้นำจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ Samuel (2016) กล่าวว่าการมีทักษะความเป็นผู้นำในบุคลากร
จะช่วยทำให้ภาพรวมขององค์กรขับเคลื่อนไปได้เร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องรอเฉพาะหัวหน้าหรือผู้จัดการเพียงคนเดียวที่จะขับเคลื่อน
องค์การ 4) ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี แสดงให้เห็นว่า
ทักษะทางสังคมด้านการสื่อสารที่ดีย่อมทำให้การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ อภิศักดิ์ อาจนันท์ (2557) 
พบว่าการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้านทิศทางและลักษณะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงาน สอดคล้องกับวิไลลักษณ์ วงค์ชัย, 
กัสมา กาซ้อน, และ วัฒนา ยืนยง (2561) พบว่าการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการดำเนินงาน และยัง
สอดคล้องกับอนุชา ถาพะยอม (2020) พบว่าทักษะการติดต่อสื่อสารมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี  
สรุปได้ว่าทักษะทางเทคนิคเป็นทักษะที่บุคคลใช้ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนทักษะทางสังคม เป็นความสามารถของ
บุคคลที่ไม่ใช่ความสามารถเชิงเทคนิค แต่เป็นบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ ควรมีการสื่อสารที่ดี การทำงานเป็นทมีที่ดี
จะช่วยทำให้องค์ความรู้ได้รับการพัฒนาต่อไปได้ สามารถก้าวพ้นสถานการณ์ที่ท้าทายได้ พนักงานท่ีมีทักษะที่ดีในการทำงานแบบทีม
โดยการทำงานร่วมกับผู้อื่น หากมีความสามารถทำงานแบบทีมได้ดี จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 1. ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพชีพบัญชีควรให้ความสำคัญกับทักษะทางสังคม (Soft skills) ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับทักษะ
ทางวิชาชีพ (Hard skills) เท่านั้น ซึ่งทักษะทางสังคม (Soft skills) เป็นทักษะส่วนบุคคลอันประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ 
ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้นำและทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อช่วยให้งานด้านบัญชีเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 2. ผู้บริหารที่มีทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม มีความฉลาดทางอารมณ์และมีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี  
จะสามารถจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจัยนี้ศึกษาถึงทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะส่วนบุคคล อันประกอบด้วยความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงาน
เป็นทีม ทักษะความเป็นผู้นำและทักษะด้านการสื่อสาร การศึกษาครั้งต่อไปอาจเรียนรู้ทักษะทางสังคมในบริบทอื่น เช่น ทักษะการ
คดิวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 
 2. งานวิจัยนี้ศึกษาหัวหน้าฝ่ายบัญชี การวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาจากมุมมองของบุคคลภายนอกเพื่อประเมินทักษะทาง
สังคมของนักบัญช ี
 3. งานวิจัยนี้ศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาจากบริษัทขนาด
ใหญ่และเก็บข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีจำนวนตัวอย่างที่มากเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีประกอบด้วยการบริหารงานภายใน 
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และทักษะดิจิทัลของพนักงานกับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยคุณภาพระบบ 
คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพของการบริการ กลุ่มตัวอย่าง คือ สำนักงานบัญชีที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จำนวน 364 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์  
 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01  โดยการบริหารสำนักงานบัญชีด้านการ
บริหารงานภายในมีความสัมพันธ์กับด้านคุณภาพระบบสูงมากท่ีสุด  
 

คำสำคัญ:   การบริหารสำนักงานบัญชี  ผลสำเร็จ  เทคโนโลยีดิจิทัล  
  

Abstract 
 This research had objectives to study the relationship between the management of accounting office 
including internal administration, the usage of digital technology, also digital skills of employees, and the success 
in the usage of digital technology including System Quality, Information Technology Quality and Service Quality. 
Sample group was 364 accounting offices registered as legal entity with the Department of Business Development. 
Questionnaire was a tool for data collection. The data analysis was performed by descriptive statistics including 
mean and standard deviation and relationship analysis was operated with Multiple correlation analysis.  
 The result of the relationship between the management of accounting offices and the success in the 
usage of digital technology showed that the correlation coefficient between all of variables had related at 0.01 
significance level. Additional, the internal administration of accounting offices highest related to the Success in 
System Quality. 
 

Keywords:   Management of Accounting Office, Success, Digital Technology 
 
บทนำ 
 ธุรกิจสำนักงานบัญชี เป็นธุรกิจบริการดั้งเดิมที่มีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ อีกทั้งการประกอบการธุรกิจให้ประสบ
ความสำเร็จนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ในการกำหนดแผนการดำเนินงาน การควบคุม และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อไป ดังที่ 
ธนวรรณ  แฉ่งขำโฉม (2562) กล่าวว่า การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบเชงิลบ
ต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และข้อมูลทางบัญชีจะสะท้อนภาพความจริงของธุรกิจได้ถูกต้องตรงความเป็นจริงมากที่สุด เมื่อเป็น
เช่นนี้ บุคลากร หรือหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือ สำนักงานบัญชีจึงมีบทบาทและความสำคัญ เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อ  
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ผู้บริหารนั้น หากเกิดความผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น กล่าวได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 
สำนักงานบัญชี เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากธุรกิจใดมีบุคลากรด้านการบัญชีที่มี
ความรู้ความสามารถย่อมส่งผลให้การดำเนินงานธุรกิจนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ , 2558) ดังนั้น บทบาทและ
หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ถือเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย นักบัญชีรวมทั้ง
สำนักงานบัญชีจึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำราญ บุญเจริญ 
ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี และ ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด, 2559)  
 อีกทั้งในปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อช่วยให้การส่งและรับข้อมูลระหว่างสาขาหรือ
หน่วยงานที่กระจายแยกกันไปตามภูมิภาคต่าง ๆ นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และยังสามารถทำให้ผู้ที่
ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทได้ทันทีที่ต้องการ (พัช
รินทร์ ใจเย็น และคณะ, 2560) และนอกจากการที่เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการบัญชีในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลได้ส่งผลกระทบกับ
สำนักงานบัญชีแล้ว ในปัจจุบันยังมีกฎหมาย ข้อบังคับของการจัดทำการนาเสนอสารสน เทศการบัญชี การภาษีอากร ด้วยระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ ระบบ e - Filing ระบบ e-Receipt ระบบ e-Tax Invoice ด้วยเช่นกัน และการที่ระบบงานดิจิทัลในยุคใหม่นี้ ได้
กำลังเข้ามาแทนที่ระบบสารสนเทศแบบดั้งเดิม เช่นนี้จึงส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยนักบัญชี
ต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องปรับความรู้ทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและทักษะดิจิทัลสมัยใหม่เข้าไปประยุกต์ใช้ต่องานที่ปฏิบัติ
ให้มากขึ้น โดยที่ เบญจวรรณ  ถนอมชยธวัช (2559) กล่าวไว้ว่า ความสามารถของนักบัญชีในปัจจุบันที่พึงมีนั้นควรเป็นทักษะ
สมัยใหม่ด้านดิจิทัล ประกอบด้วยการใช้โปรแกรมบัญชีโปรแกรมทางธุรกิจ รู้จักการค้นคว้าข้อมูลทางการบัญชีบนโลกออนไลน์ 
ความสามารถในการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง มีการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางการบัญชีนามาประยุกต์ใช้ในการประจำวัน 
รักษาข้อมูลทางการบัญชีในระบบดิจิทัลด้วยความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะความรู้ในวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ ทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพบัญชีและประสบการณ์การทำงาน ก็ยังคงมีความสำคัญเช่นกัน  
 นอกจากนี้แล้ว ศิระ อินทรกาธรชัย (2559) ยังได้ให้ความเห็นว่า ความก้าวหน้าทางดิจิทัลจะส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี
และวิธีการทำบัญชี หลังจากการนำเทคโนโลยีระบบคลาวด์ ระบบอัตโนมัติ และระบบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการ
ทำงานมากขึ้น เนื่องจากงานของผู้ทำบัญชีจะถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่ากระบวนการทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทาง
บัญชีจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าหลักการบัญชียังคงเหมือนเดิม ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้
มีนโยบายและแผนงานที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีให้พร้อมรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สำนักงานบัญชีคุณภาพสามารถเข้าถึงนวัตกรรมทางด้านการ
บัญชีและการบริหารจัดการตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล ( Digital 
Accounting Firm) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาลและตระหนัก
ถึงความสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและการพัฒนาของ
เทคโนโลยี  
 ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานของสำนักงานบัญชีได้ขยายบทบาทออกไปจากความ
รับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่าง ๆ ไปสู่บทบาทที่ช่วยสร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากข้ึน ในฐานะเพื่อน
คู่คิดของธุรกิจ SMEs อีกทั้งยังสามารถรองรับโครงการ National e-Payment ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้กระดาษ
ด้วยการสร้างสังคมไร้กระดาษ (Non-Paper Society) โดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย Cloud 
Computing พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีทั้งกระบวนการเข้าด้วยกันส่งผลให้งบการเงินที่ได้มีความถูกต้อง และสามารถจัดทำ
บัญชีให้แก่ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร ลดการสูญหาย รวมทั้งช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่ง
ข้อมูล ซึ่งความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้ให้นักบัญชีเกิดความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจเพื่อรับมือและบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการที่มี
ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ รับ -ส่ง การจัดเก็บ การ
สืบค้นข้อมูลเอกสารภายในองค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน การจัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลด ปัญหาด้านการสื่อสาร การจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสาร และลดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ การนำระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะช่วยลดความซับซ้อนขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ
เดิมเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันทั้งนี้เพื่อ
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ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ  ประโยชน์จากความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้สามารถส่งข้อมูล
สารสนเทศอย่างรวดเร็วและส่งได้ในระยะทางไกลโดยไม่ถูกจำกัดโดยเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ รวมถึงสามารถแทนที่หรือลดการใช้
แรงงานคนในกระบวนการทำงานในองค์กร และยังสามารถนำวิธีการที่ซับซ้อนมาประสานให้เป็นกระบวนการ รวมถึงสามารถนำ
ข้อมูลสารสนเทศปริมาณมาก ๆ มาสู่กระบวนการได้  
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ในยุคดิจิทัล ยังช่วยให้องค์กรได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ให้บรรลุ
เป้าหมายสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าการตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริหารและ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับสารสนเทศทางการบัญชีที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้
วางแผนในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจวางแผน ควบคุมการดำเนินงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว (ศิระ อินทรกาธรชัย, 2559) 
 ดังนั้น จากความสำคัญของวิชาชีพการบัญชีที่มีต่อการประกอบธุรกิจและจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
รวมทั้งจากการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีและ
ผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 
คำถามการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีประกอบด้วยการบริหารงานภายใน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และ
ทักษะดิจิทัลของพนักงานกับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพของ
การบริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีประกอบด้วยการบริหารงานภายใน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
และทักษะดิจิทัลของพนักงานกับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยคุณภาพระบบ คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพ
ของการบริการ 
 
กรอบแนวคิด 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 จากวัตถุประสงค์และคำถามการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
 H1 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านการบริหารงานภายในมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
คุณภาพระบบ  
 H2 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
คุณภาพระบบ  
 H3 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านคุณภาพระบบ  
 H4 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านการบริหารงานภายในมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
คุณภาพสารสนเทศ 
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 H5 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
คุณภาพสารสนเทศ 
 H6 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านคุณภาพสารสนเทศ 
 H7 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านการบริหารงานภายในมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
คุณภาพของการบริการ 
 H8 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
คุณภาพของการบริการ 
 H9 การบริหารสำนักงานบัญชีด้านทักษะด้านดิจิทัลของพนักงานมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านคุณภาพของการบริการ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สำนักงานบัญชีที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 4,085 ราย 
(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์, 2563) ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) กำหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ในการคำนวณกรณีที่มีประชากรจำนวนแน่นอน (Finite population) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 จากการคำนวณผู้วิจัยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 364 คน จากนั้น
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จำนวน 8 ข้อ 
 ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีดิจิทัลในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับผลสำเร็จด้านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในสำนักงานบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 18 ข้อ 
 มาตรวัดความคิดเห็นของ Likert’s scale ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นดังน้ี  
  ระดับความคิดเห็น                       คะแนน 
  มากที่สุด                       5 
      มาก                   4 
  ปานกลาง               3 
  น้อย                        2 
  น้อยที่สุด                    1 
  ผู้วิจัยจึงกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละช่วงช้ันและการแปลผล ดังนี้ 
   4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด 
   3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับมาก 
   2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับปานกลาง 
   1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับน้อย 
   1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม และการหาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
  การตรวจสอบความตรง (Validity) เชิงเนื้อหา ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการโดย นำเครื่องมือวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทำ
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื ่องมือ (content validity) เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือที่สร้างขึ ้นมานั้นสามารถวัดได้
ครอบคลุมประเด็นเพียงใด เมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงได้ทำการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เครื่องมือวิจัยมีความ
สอดคล้องภายใน โดยประเมินค่าความสอดคลอ้งระหว่างข้อคำถามกับประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา แล้วนำความเห็นที่ได้มาคำนวณหาคา่ 
“ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์” ( Item-Objective Congruence Index: IOC) การตรวจสอบความตรง
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เชิงเนื้อหาครั้งนี้ หากค่า IOC ที่คำนวณได้ มีค่า อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ให้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากนั้นจึงนำไป
ทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น 
  การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับประชากรที่ศึกษามากที่สุด จำนวน 30 คน แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น โดยการวัดค่าความสอดคล้องภายในด้วยวธิีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach) พบว่า ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
เท่ากับ 0.979 ถือว่าเครื่องมีวิจัยมีคุณภาพสูงผู้วิจัยจึงนำไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (coefficient of correlation) 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แสดงผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้   
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

 x̅ S.D. การแปลความ 

การบริหารสำนักงานบัญชี: 
1. การบริหารงานภายใน (InAd) 

4.48 0.641 มากที่สุด 

2. การนำเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้งาน (Usage)  4.42 0.651 มากที่สุด 
3. ทักษะด้านดิจิทัลของพนักงาน (Digital skills) 4.52 0.615 มากที่สุด 
ผลสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล:    
1. คุณภาพระบบ (System) 4.51 0.617 มากที่สุด 
2. คุณภาพสารสนเทศ (Info) 4.48 0.609 มากที่สุด 
3. คุณภาพของการให้บริการ (Service) 4.77 0.555 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.614 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จของการใช้ระบบดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
(x̅ = 4.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅ = 4.77) รองลงมาคือ ทักษะด้าน
ดิจิทัลของพนักงาน (x̅ = 4.52 และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̅ = 4.42) ตามลำดับ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิทัล
แสดงผลการวิจัยดังนี้  
 

ตารางที่ 2  ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ตัวแปร InAd Usage Digital skills System Info Service 
InAd 1      
Usage .682** 1     
Digital skills .718** .753** 1    
System .803** .578** .597** 1   
Info .759** .727** .655** .754** 1  
Service .684** .623** .695** .689** .653** 1 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตวัมีความสมัพันธ์กันโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.578 - 0.803 ซึ่งถือว่ามีความสมัพันธ์กันสูง โดยการบรหิารสำนักงานบญัชีด้านการบริหารงานภายใน มีความสัมพันธ์กับ
ด้านคุณภาพระบบสูงมากท่ีสุด (0.803)  
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
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๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๑๓ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จของการใช้ระบบดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.53) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅= 4.77) รองลงมาคือ ทักษะด้านดิจิทัลของพนักงาน 
(x̅= 4.52 และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̅= 4.42) ตามลำดับ 
 2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.578 - 
0.803 ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์กันสูง โดยการบริหารสำนักงานบัญชีด้านการบริหารงานภายใน มีความสัมพันธ์กับด้านคุณภาพระบบ
สูงมากที่สุด (0.803)  
 
อภิปรายผล 

1. ปัจจัยการบริหารสำนักงานบัญชีและผลสำเร็จของการใช้ระบบดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดสอดคล้องกับ ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข (2561) คุณภาพของการบริการ
พบว่าการบริหารสำนักงานบัญชีด้านการบริหารงานภายในมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านคุณภาพระบบ 
ซึ่งพบว่าด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จด้านการจัดหาและการใช้ปัจจัยทรัพยากรและด้านกระบวนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มากที่สุดและด้านการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี และด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ปัจจัยด้านความพร้อมของหัวหน้าสำนักงานนั้น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หากหัวหน้าสำนักงานบัญชีเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านบัญชี บัญชีภาษีอากร และความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดีและทักษะด้านดิจิทัลของพนักงาน จะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทักษะด้านดิจิทัลของ
พนักงาน ด้านภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และยังตรงกับผลการวิจัยของ นงลักษณ์  ศิริพิศ และ คณะ (2556) 
พบว่า ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี ด้านภาษา ด้านกฎหมาย ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมด้านดิจิทัลของนักบัญชีไทยกับการเปิดเขต
การค้าเสรีอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานบัญชีตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพ
สำนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร  
 3. จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสำนักงานบัญชีประกอบด้วยการบริหารภายใน 
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และทักษะดิจิทัลของพนักงานกับผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยคุณภาพระบบ 
คุณภาพสารสนเทศและคุณภาพของการบริการพบว่าการบริหารสำนักงานบัญชีด้านการบริหารงานภายในมีความสัมพันธ์กับ
ผลสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านคุณภาพระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข (2561) พบว่าด้านกา รบรรลุ
เป้าหมายความสำเร็จด้านการจัดหาและการใช้ปัจจัยทรัพยากรและด้านกระบวนการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี และด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี อยู่ในระดับมากท่ีสุดและยังตรงกับผลการวิจัยของปาริ
ชาติ  มณีมัย (2559) พบว่าพบว่า ความรับผิดชอบของผู้บริหารการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร   เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เรียงลำดับจาก
มากไปน้อย และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพของสำนักงานบัญชี ซึ่งตรงกับ
ผลการวิจัยของศุภกฤษ  บุญจันทร์ (2562)พบว่าประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีอยู่ในระดับมากทุก
ด้านและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานบัญชีมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงมากในทุกด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 1. สำนักงานบัญชีควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชี  
 2. สำนักงานบัญชีควรส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานกับระบบสารสนเทศ
สมัยใหม่  
 3. สำนักงานบัญชีควรปรับปรุงสารสนเทศทางการบัญชีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล
ของผู้ประกอบการ 
 4. สำนักงานบัญชีควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานให้มีประสทิธิภาพโดยการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องอนั
จะนำไปสู่ความสำเร็จ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๑๔ 

 5. สำนักงานบัญชีควรมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เป็น
สำนักงานบัญชีดิจิทัลและเป็นการสร้างการยอมรับในคุณภาพบริการของสำนักงานบัญชี   
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
เพิ่มเติมในส่วนของจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี  
 2. ควรใช้วิธีการศึกษาเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือนักบัญชีในยุคดิจิทัล   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ และระบบบญัชีที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การได้รับประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
และความทันต่อเวลา ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรฝ่ายบัญชีในองค์กรเอกชน จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาณโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ด้านระบบสารสนเทศมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่าย
บัญชี ทั้งในด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และความทันต่อเวลา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นอกจากน้ียังพบว่าความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานฝ่ายบัญชี ทั้งในด้านการ
ได้รับประโยชน์สูงสุด การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และความทันต่อเวลา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

คำสำคัญ:   ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี ความทันต่อเวลา 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the knowledge of accounting information. It consists of 
information systems and accounting systems that affect the efficiency of the accounting department. Which 
consists of 3 aspects getting the most benefits, the minimal use of resources and the timeliness. The sample 
used in this study was 400 accounting personnel in private organizations using questionnaires as a tool to collect 
data, using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. The research 
hypothesis was tested with inferential statistics by multiple regression analysis. 
 The results of the research revealed that knowledge of accounting information and Information systems 
affect the efficiency of the accounting department. Both in terms of getting the most benefits, the minimal use 
of resources and the timeliness. It was found that the knowledge of accounting information in accounting systems 
had an effect on the efficiency of the accounting department. Both in terms of getting the most benefits, the 
minimal use of resources and the timeliness statistically significant at 0.01 level 
 

Keywords: Knowledge of Accounting Information, Operations Efficiency Accounting Department, Timeliness 
 
บทนำ 
 ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับในอดีตทำให้จำนวนผู้ใช้ระบบสารสนเทศมี
เพิ่มขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ในปัจจุบันสารสนเทศเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ  สารสนเทศเหล่านี้ยังถือว่าเป็นปัจจัย
ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต  ดังจะเห็นได้จาก Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2005) ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การพัฒนาองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้จัดให้สารสนเทศเป็นสิ่งหนึ่งที ่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร   
 
  
1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2 ผูช้่วยศาสตราจารย์ประจำวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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สารสนเทศที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ
เรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ำลง เพิ่มคุณค่า
และประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์ และใช้งานเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
สารสนเทศยังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ใช้เวลาในการทำงานที่ลดลง 
และได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สารสนเทศจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง การนำสารสนเทศไปใชใ้น
การพัฒนาองคก์รสามารถทำได้หลายระดับและหลายรูปแบบ (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2561) 
 การบูรณาการความรู้ด้านสารสนเทศ (Adequate Information Knowledge Integration)  หมายถึง การบูรณาการ
ความรู้ทางด้านการบัญชีและความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี ระบบสารสนเทศท่ีดีจะให้ข้อมูลที่
มีคุณภาพ (Information Quality) จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะคุณภาพ  ความเชื่อถือได้ (Reliability) ทันเวลา (Timeliness) 
สามารถนำไปใช้ได้ (Usefulness) เข้าใจได้ง่าย  (Understandability) และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) และการบูรณา
การข้อมูลด้านหลักการบัญชีและสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี องค์กรใดก็ตามที่มีขีดความสามารถ
ทางด้านที่สูงกว่า มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมหรือความแตกต่างเพื่อตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้มากข้ึน หรืออาจกล่าวได้ว่าระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยี จะมีผลต่อศักยภาพของสารสนเทศองค์กรในด้านต่าง ๆ (อุเทน 
เลานำทา, 2562) 
 การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก  
ทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในสังคม ดังนั้นการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยข้อมูล
สารสนเทศทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์มาช่วยในการบริหารองค์กร ซึ่งสารสนเทศทางการบัญชีถือเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศธุรกิจ 
และมีส่วนสำคัญในการช่วยผู้บริหารขององค์กรในการตัดสินใจได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สารสนเทศทางการบัญชีเป็นการ
รวบรวมข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการบริหาร ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์จนถึงการดำเนินงาน นอกจากน้ัน ยังสามารถนำไปใช้ใน
การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน แม่นยำ และรวดเร็ว ก็จะ
สามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะของข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ใช้ในการบริหารงาน จะแตกต่างกันตามระดับการบรหิาร ดังนั้นสารสนเทศทางการบัญชีจึงมีประโยชน์ และสำคัญเป็น
อย่างมากสำหรับการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืน (อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์, 2558) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้ด้านสารสนเทศทางบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพ  
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป สามารถนำมาวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิผลแก่กิจการ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาผลกระทบของความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบสารสนเทศที ่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีในด้านการได้ประโยชน์สูงสุด ด้านการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และด้านความทันต่อเวลา 
 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่าย
บัญชีในด้านการได้ประโยชน์สูงสุด ด้านการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และด้านความทันต่อเวลา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี” สรุปกรอบแนวคิด
การวิจัยดังรูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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สมมติฐานการวิจัย 
 H1: ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีใน
ด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด 
 H2: ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีใน
ด้านการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
 H3: ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีใน
ด้านความทันต่อเวลา 
 H4: ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีในด้านการ
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 H5: ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีในด้านการ
ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
 H6: ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีในด้าน
ความทันต่อเวลา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรฝ่ายบัญชีในบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จำนวน 289,819 บริษัท โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บุคลากรทางการบัญชีในองค์กรเอกชน โดยเก็บข้อมูลองค์กรละ 1 คน   
(ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กองข้อมูลธุรกิจ ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 63) กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane,1973 
(อัครเดช ไม้จันทร์, 2560) ความคลาดเคลื่อนที่ 5% โดยแต่ละบริษัทจะตอบแบบสอบถาม 1 ชุด ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 400 ชุด 
(ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research ) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire ) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานปัจจุบัน  
โดยข้อคำถามในส่วนน้ีเป็นคำถามแบบเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ประกอบด้วยด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบบญัชี 
โดยข้อคำถามในส่วนน้ีเป็นการเลือกตอบในลักษณะการประเมินค่า 5 ระดับ แบบมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale)  
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี ประกอบด้วย ด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด  ด้าน
การใช้ทรัพยากรน้อยสุด และด้านความทันต่อเวลา โดยข้อคำถามในส่วนนี้เป็นการเลือกตอบในลักษณะการประเมินค่า 5 ระดับ 
แบบมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale)  
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็น 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ทำการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ด้วยดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
สถิติอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณุ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี” สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามเพศ (n = 400) 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 133 33.25 
หญิง 267 66.75 
รวม 400 100.00 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๑๘ 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.75 และเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 33.25 
 

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามอายุ (n = 400) 
 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 37 9.25 
30-40 ปี 254 63.50 
41-50 ปี 97 24.25 
มากกว่า 50 ปี 12 3.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ30 - 40 ปี คนคิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาอยู่ระหว่าง อายุระหว่าง 41-
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.25  
 

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา (n = 400) 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 2 0.50 
ปริญญาตร ี 341 85.30 
สูงกว่าปริญญาตร ี 57 14.20 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 85.30  
 

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน (n = 400) 
 

ประสบการณ์ในการทำงาน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 37 9.25 
5-10 ปี 245 61.25 
11 - 15 ปี 73 18.25 
มากกว่า 15 ปี 45 11.25 
รวม 400 100.00 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.25 
รองลงมา ประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.25 
 

ตารางที่ 5  แสดงจำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามตำแหน่งงาน (n = 400) 
 

ตำแหน่งงาน จำนวน ร้อยละ 

ผู้ปฏิบัติงานบญัช ี 63 15.75 
ผู้จัดการบัญชีหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชี 243 60.75 
ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชี หรือ ผู้บรหิารฝ่ายบัญช ี 94 23.50 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตำแหน่งงานผู้จัดการบัญชีหรอืหัวหน้าฝ่ายบัญชี คิดเป็นร้อยละ 60.75 
รองลงมาได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี หรือ ผู้บริหารฝ่ายบัญชี คิดเป็นร้อยละ 23.50 และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบัญชีคิดเป็น
ร้อยละ 15.75  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๑๙ 

 

ตารางที่ 6  แสดงการถดถอยพหุคูณที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ระบบสารสนเทศ 0.380 6.954 0.000*** 
2. ระบบบัญชี 0.536 9.801 0.000*** 

หมายเหตุ :   n = 400, R2 = .803 (80.30), Sig 0.000 ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์ระดับการเปิดเผยข้อมูล (R2) มีค่าเท่ากับ 0.803 แสดงว่าอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี ด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด ได้ร้อยละ 80.30 แสดงว่า ระบบสารสนเทศ  
และระบบบัญชี ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี  ด้านระบบสารสนเทศ และระบบบัญชี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

ตารางที่ 7  แสดงการถดถอยพหุคูณที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
 

ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ระบบสารสนเทศ 0.344 6.578 0.000*** 
2. ระบบบัญชี 0.581 11.117 0.000*** 

หมายเหตุ :   n = 400, R2 = .820 (82.00), Sig 0.000 ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์ระดับการเปิดเผยข้อมูล (R2) มีค่าเท่ากับ 0.820 แสดงว่าอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี ด้านการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ได้ร้อยละ 82.00 แสดงว่า ระบบสารสนเทศ  
และระบบบัญชี ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ด้านระบบสารสนเทศ และระบบบัญชี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีด้านการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด  
 

ตารางที่ 8  แสดงการถดถอยพหุคูณที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านความทันต่อเวลา 
 

ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญช ี
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

1. ระบบสารสนเทศ 0.380 5.888 0.000*** 
2. ระบบบัญชี 0.490 7.595 0.000*** 

หมายเหตุ :   n = 400, R2 = .725 (72.50), Sig 0.000 ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์ระดับการเปิดเผยข้อมูล (R2) มีค่าเท่ากับ 0.725 แสดงว่าอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี ความทันต่อเวลา ได้ร้อยละ 72.50 แสดงว่า ระบบสารสนเทศ  และระบบ
บัญชี ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ด้านระบบสารสนเทศ และระบบบัญชี มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีด้านความทันต่อเวลา 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  อายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ 
ในการทำงานระหว่าง 5-10 ปี และตำแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการบัญชีหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีจากข้อสังเกตนักบัญชีส่วนใหญ่
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติ 2543 กำหนดคุณสมบัติผู้ทำบัญชีต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี
สอดคล้องกับ ทรายทอง เลิศเปียง (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชี เพื่อรองรับประชาคม



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๒๐ 

เศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา สถานประกอบการเซรามิค ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1. ระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรทางบัญชีเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ระดับความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีในการ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่าด้านวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาและด้าน
กฎหมาย อยู่ในระดับน้อยที่สุด 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศของบุคลากรทางการบัญชีแตกต่างกัน มีผลต่อความพร้อมด้าน
กฎหมาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุและประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต่างกันมีผลต่อความพร้อมด้าน
ภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับการศึกษาท่ีต่างกันมี
ผลต่อความพร้อมทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ผลการทดสอบสมมตฐิานH1 และ H4 พบว่า ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบ
บัญชี มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ นันทวรรณ บุญช่วย (2563)  ยุค
พลิกผันทางเทคโนโลยีกับการพัฒนานักบัญชีนวัตกรนักบัญชี หากยังยึดติดอยู่กับกรอบการทำงานในรูปแบบมาตรฐานเดิม อาจต้อง
ถูกท้าทายด้วยอิทธิพลของกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence--AI) และในอนาคต
อันใกล้นี้ จะมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาปรับใช้กับงานบัญชี ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาด ลดต้นทุน ลดเวลา ลด
การทุจริต และเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุดและยังสอดคล้องกับ ธัญกานต์ คชฤทธิ์ และกุสุมา ดำพิทักษ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ยอมรับระบบคลาวด์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบสารสนเทศการบัญชีภาคธุรกิจ สำหรับผู้ทำบัญชี   พบว่า 1) การยอมรับ
ระบบคลาวด์ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการรู้ถึงการได้รับประโยชน์ ด้านการรู้ถึงความใช้งานที่ง่าย และด้านการรับรู้เทคโนโลยี ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบสารสนเทศการบัญชีภาคธุรกิจ สำหรับผู ้ทำบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 2) 
สภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านปัจจัยภายในองค์กร และด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ระบบสารสนเทศการบัญชีภาคธุรกิจ สำหรับผู้ทำบัญชี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เยาวนุช รักสงฆ์ 
(2561) ปัจจัยด้านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ท่ีมีผลกระทบต่อยอมรับและการใช้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ 
ได้แก่ ด้านการรับรู้เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านการใช้งานง่าย มีผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับและการใช้ระบบ
บัญชีออนไลน์แบบคลาวน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ H2 และ H5 พบว่า ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ด้านระบบสารสนเทศ และระบบ
บัญชี มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีด้านการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด สอดคล้องกับ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ และ
อารยะรัตน์ ชารีแสน (2563) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
นักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักบัญชีบริษัทมีความคิดเห็นด้วยเกี่ ยวกับการมีความรู้ความสามารถด้าน
นวัตกรรมโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการปฏิบัติ และด้านการ
เรียนรู้ และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้า น
คุณภาพของงาน ด้านการทำงานเสร็จทันตามเวลา ด้านการประหยัดต้นทุน วิทยา ด่านธำรงกูล ( 2546) ได้ให้ความหมาย
ประสิทธิภาพว่า ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ
ต้นทุน หรือ จำนวน ทรัพยากรที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้ รวมถึงอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน   
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ H3 และ H6 พบว่า ความรู้ด้านสารสนเทศทางการบัญชี ด้านระบบสารสนเทศ และด้าน
ระบบบัญชี มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี ด้านความทันต่อเวลา สอดคล้องกับอนุสรา ขจรนาม,วราพร เปรม
พาณิชย์นุกูล และณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ (2561) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ และด้านการ
ประหยัดต้นทุน 2) ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ด้านการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวม ด้านการประหยัดต้นทุน และด้านคุณภาพของงาน และ 3) ความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม ด้านการเรียนรู้ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการประหยัด
ต้นทุน และด้านการทำงานเสร็จทันตามกำหนด   
 ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศและระบบบัญชีที่ใช้กันในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยให้องคก์ร
สามารถดำเนินการไปในทิศทางที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ ในขณะเดียวกันระบบสารสนเทศยังสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้เกิดประโยชน์สุงสุด ช่วยลดการใช้ทรัพยากร และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่ง



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๒๑ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศและระบบบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบที่นำมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้
งานข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้มาจะมีคุณภาพในการนำไปวิเคราะห์และใช้งานเพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
 1. บริษัทเอกชนควรนำผลการวิจัยมาใช้ในการกำหนดนโยบายการบริหารงานในเรื่องของการเรียนรู้ระบบสารสนเทศและ
ระบบบัญชีเพื่อการสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน และนำระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนการบริหารธุรกิจ 
 2. บริษัทเอกชนควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบบัญชี เพราะเป็นสิ่งที่สามารถวัดผลการดำเนินงาน
และประสิทธิภาพการบริหารงานได้ ดังนั้นควรจะหาวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อองค์กรจะได้ระบบสารสนเทศและระบบบัญชี
ที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาผลกระทบความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของพนักงานบัญชีและการสนับสนุนของ
องค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี  
 2. ควรทำการศึกษากับตัวอย่างอื่น เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสายงานต่าง ๆ ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นต้น  
ซึ่งอาจทำให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา เพื่อศึกษา
ระดับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ทำการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้อำนวยการกองการ
สาธารณสุข หรือผู ้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม หรือปลัดเทศบาล จำนวน 15 คน ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากประชากร 
ทั้งหมด และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลของจังหวัดพังงาจำนวน 12,488 คน ซึ่งทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางเครจซีแอนด์
มอร์แกนได้จำนวน 375 คน จากนั้นทำการสุ่มแบบกลุ่มจากอำเภอ เทศบาล และหมู่บ้าน ตามลำดับ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 ภาพรวมของการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาตามความคิดเห็น
ของผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.37, S.D. = 0.30) และภาพรวมของการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษา
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการจัดบรกิารสาธารณะทาง
การศึกษาผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.73, S.D. = 0.25)  
 

คำสำคัญ:  การจัดบริการสาธารณะ การศึกษาผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
 

Abstract 
 This research article “The public service in elderly education of Phang-nga province’s local administrative 
organizations” is quantitative research using questionnaire for collecting data. The target groups are 15 directors 
involving in elderly education management: directors of education department, directors of health department, 
directors of social welfare department and municipal clerk and 12,488 elderly in municipal area. All directors 
were selected to be sample. Krejcie and Morgan table was used for determining 375 elderly’s sample size and 
multistage stratified cluster was used for randomization from district, municipality, and village respectively. 
Descriptive statistics were used to analyze the data. 
 According to the opinions of the elderly, the overall picture of public education services for the elderly 
in Phang-nga province’s local administrative organizations was at a moderate level ( x = 3.37, S.D. = 0.30) and 
the overview of public elderly education services management according to the opinions of the directors 
involving in elderly education management also was at a moderate level ( x = 2.73, S.D. = 0.25). 
 

Keywords:   Public Service, Elderly Education, Phang-nga Province’s Local Administrative Organizations 
 
บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่สำคัญที่สุดในศตวรรษท่ี 21 ก็คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ (สำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , 2562) หากพิจารณาจากจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยก็คาดว่าในปี พ.ศ. 2564  
 

  
1 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
2,3 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือจะมีประชากรสูงอายุร้อยละ 20 จึงก่อให้เกิดความ
กังวลว่า ผู้สูงอายุจะกลายเป็นภาระทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2553)  
 ปัจจุบัน ผู้สูงอายุจำนวนสูงถึงร้อยละ 41.17 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งถือเป็นเขตเมือง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2560)  
จึงทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้าง ซึมเศร้า และเครียด (สมศักดิ์ 
ชุณหรัศมิ์, 2552) อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องการทำงาน เพราะเห็นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทำงาน และ  
ไม่ต้องการเป็นภาระของบุตรหลาน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย , 2561) การเพิ่มความรู้ และพัฒนาทักษะให้กับ
ผู้สูงอายุ จึงถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มระยะเวลาการออม
สำหรับใช้ในยามชราภาพ รวมทั้งลดช่วงเวลาการเป็นภาระของรัฐและประชากรวัยทำงานลงได้ อีกทั้ง การศึกษายังมีบทบาทอย่าง
มากในการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวหรือชุมชนได้ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม 
(สุธีรา บัวทอง สุทธิพงศ์ สภาพอัตถ์ และศิริณา จิตต์จรัส, 2558: 6) ดังนั้น ผู้สูงอายุควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวได้เท่าทันกับความเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่ (Stone, W., 2003; Turner, J. et.al., 2008; Dalziel, H.L. 2011) 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น ตามอำนาจในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่ได้กำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญไว้ใน
มาตรา 80(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน จัด
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
และมาตรา 289 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาต้องรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุจำนวนมากที่สุดในภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน คือ ร้อยละ 16.49 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา โดยเฉพาะเทศบาลในจังหวัด
พังงาทุกแห่งได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุ ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตำบลในจังหวัดพังงามักไม่ได้จัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามเทศบาลใน
จังหวัดพังงาอาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และไม่ได้ ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ
ทางการศึกษาผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ ส่งผลให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์น้อย และผู้สูงอายุไม่ไดเ้ข้ารับบรกิารสาธารณะทางดา้น
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง จึงไม่เป็นไปตามแนวคิดบริการสาธารณะแนวใหม่ที่ Denhardt, R.B. and Denhardt, J.V. (2000: 
553-557) ระบุไว้ข้อหนึ่งว่า ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของตนทางด้านบริการสาธารณะ 
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้ตรงตามความต้องการของประชาชน รวมถึงแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์แนวใหม่ที่ให้ความสำคัญกับพลเมือง การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค และการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมด้วย 
(ชมพูนุช หุ่นนาค, 2560: 133) ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำนโยบายและการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัดพังงา ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยให้การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุแล้ว ยังช่วยให้เทศบาลสามารถพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นได้
ด้วย นั่นย่อมส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริหารงาน และมีโอกาสที่จะไดร้ับความไว้วางใจจากประชาชนให้บริหารงาน
อย่างต่อเนื่องมากขึ้นตามไปด้วย 
 
วัตถุประสงค์บทความวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 - ประชากรในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้อำนวยการกองการสาธารณสขุ 
หรือผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม หรือปลัดเทศบาลจำนวน 15 คน และ 2) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 12,488 คน  
 - จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้อำนวยการกองการสาธารณสขุ 
หรือผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม หรือปลัดเทศบาล ทำการเลือกประชากรทั้งหมดแบบเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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จำนวน 15 คน 2) ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ทำการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตารางเครจซีแอนด์มอร์แกน ได้ผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 375 คน 
 - การสุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้ 1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู ้อำนวยการกองการสาธารณสุข หรือ
ผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม หรือปลัดเทศบาล ทำการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 2) ผู้สูงอายุ จำนวน 375 คน ทำการ
สุ่มแบบกลุ่มจากอำเภอ เทศบาล และหมู่บ้าน ตามลำดับ โดยใช้การจับฉลากแบบไม่มีการใส่ฉลากกลับเข้าไป (Sampling Without 
Replacement) ในระดับอำเภอ และเทศบาล ส่วนในระดับหมู่บ้านทำการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุท่ียินยอมให้ข้อมูล 
       - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องในการใช้ภาษา ความสมบูรณ์ 
ความสอดคล้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ 
(index of item-objective congruence : IOC) แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้อำนวยการกองการสาธารณสุข หรือผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม หรือปลัดเทศบาล เรื่อง 
การดำเนินการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา มีค่า IOC เท่ากับ 0.88 และมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.985 และ 2) แบบสอบถามผู้สูงอายุ เรื่อง การดำเนินการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา มีค่า IOC เท่ากับ 0.84 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.993  
 - วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ทั้งนี้ การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์การจัดระดับค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยตามการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับน้อยท่ีสุด 
 - การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดการวิจัย กระบวนการวิ จัย  
และประโยชน์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบโดยละเอียด รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับการรักษาความลับในข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมวิจัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ซักถามในส่วนที่ยังสงสัยโดยละเอียด และให้โอกาสผู้เข้าร่วมวิจัยทำ
การตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการวิจัย โดยปราศจากการบังคับ หรือกดดันใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเมื่อเข้าร่วมวิจัยแล้ว หากผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกอึด
อัดไม่สบายใจท่ีจะเข้าร่วมวิจัยต่อ ก็สามารถถอนตัวออกจากการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา และจะไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะไม่มีการระบุช่ือ นามสกุล หรือรหัสใด ๆ ที่จะเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวอย่าง ทำให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ตามความเป็นจริง หากมีคำถามใดที่ผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกลำบากใจไม่ต้องการตอบ ก็สามารถทำได้ สำหรับข้อมูลที่
ได้มานั้น ผู้วิจัยทำการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ส่วนการวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยทำการนำเสนอเป็นภาพรวม โดยจะ
ไม่สามารถเช่ือมโยงถึงตัวบุคคลใดได้  
 
ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หรือผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หรือปลัดเทศบาลที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มากที่สุด จำนวน 10 คน รองลงมา
เป็นผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 3 คน และอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67, 2.00 และ13.33 
ตามลำดับ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 8 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 และ 46.67 ตามลำดับ 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 4-6 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ส่วนท่ีเหลือ คือ มีประสบการณ์การจัด
การศึกษาผู้สูงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี จำนวน 2 คน ประสบการณ์การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 7-9 ปี จำนวน 2 คน และ
ประสบการณ์การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน ซึ่งคิดเป็นกรณีละร้อยละ 13.33  
 2. ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13 เป็นเพศหญิง จำนวน 262 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 69.87 มีอายุอยู่ในช่วง 60-74 ปี มากที่สุด จำนวน 326 คน รองลงมาเป็นผู้มีอายุระหว่าง 75-90 ปี จำนวน 42 คน และอายุ 
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91ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 86.93, 11.20 และ 1.87 ตามลำดับ มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน 
มัธยมศึกษา จำนวน104 คน อนุปริญญา จำนวน 158 คน และปริญญาตรี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.13, 27.73, 42.13 และ 
16.00 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เก็บข้อมูลมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด จำนวน 291 คน รองลงมามีโรคประจำตัว จำนวน 78 คน 
และนอนติดเตียง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60, 20.80 และ 1.60 ตามลำดับ 
 ตอนท่ี 2 การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดพังงา 
 1. ความคิดเห็นของผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุเกี่ยวกับความต้องการใน
การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดพังงา 
 

ตารางที่ 1 ค่าความถี่ และค่าร้อยละของระดับความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
หรือผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หรือปลัดเทศบาลเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา  (n = 15) 

 

ประเด็น ระดับ จำนวน (คน) ร้อยละ 
การสอบถามความต้องการการศึกษา มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

1 
5 
9 

6.7 
33.3 
60.0 

การจัดทำนโยบายและแผนการศกึษาผู้สูงอาย ุ ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

3 
11 
1 

20.0 
73.3 
6.7 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  มาก 
ปานกลาง 

น้อย 

3 
10 
2 

20.0 
66.7 
13.3 

 
 จากตารางที่ 1 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสงัคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และปลัดเทศบาล
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาทำการสำรวจความต้องการทางด้านการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุในระดับปาน
กลาง ( x = 2.69, S.D. = 0.36) โดยมีการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาผู้สูงอายุในระดับน้อย ( x = 2.40, S.D. = 0.38)  การมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.11, S.D. = 0.44) ทั้งนี้ 
ค่าเฉลี่ยของการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ( x = 2.73, S.D. = 0.25) 
 

ตารางที่ 2 ค่าความถี่ และค่าร้อยละของระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดบรกิารสาธารณะทางการศกึษาผู้สงูอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา  (n = 375) 

 

ประเด็น ระดับ จำนวน (คน) ร้อยละ 
การสอบถามความต้องการการศึกษา มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 

3 
107 
232 
33 

0.8 
28.5 
61.9 
8.8 

การดำเนินการจัดการศึกษา มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

6 
177 
172 
20 

1.6 
47.2 
45.9 
5.3 
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 จากตารางที่ 2 ในการสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุ พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุเกี่ยวกับเวลาที่สะดวกเรียน ( =3.67, S.D.=0.98) ส่วนข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ข้อ 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุถึงรูปแบบที่อยากเรียน เช่น เข้ารับการอบรม ทัศนศึกษา ( x = 2.40, 
S.D. = 0.74) และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุเกี่ยวกับสถานที่ที่สะดวกต่อการเรียนของผู้สูงอายุ  
( x = 2.40, S.D. = 0.74) 
 

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และ
ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
(n=15) 

 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

การแปลผลคะแนน x  S.D. 
การสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุ 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุเกีย่วกับเนื้อหาเร่ืองที่ 
   อยากเรียน 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุถึงรูปแบบที่อยากเรียน  
   เช่น  เข้ารับการอบรม ทัศนศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุถึงวธิีที่ใช้ในการเรยีน  
   เช่น เรียนแบบเผชิญหน้า เรียนออนไลน์ 
4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุเกีย่วกับสถานที่ทีส่ะดวก 
   ต่อการเรียนของผู้สูงอายุ  
5. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้สอบถามผู้สูงอายุเกีย่วกับเวลาที่สะดวกเรียน 

 
2.47 

 
2.40 

 
2.53 

 
2.40 

 
3.67 

 
1.13 

 
0.74 

 
0.74 

 
0.74 

 
0.98 

 
น้อย 

 
น้อย 

 
น้อย 

 
น้อย 

 
มาก 

การสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุภาพรวมเฉลีย่ 2.69 0.36 ปานกลาง 
การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาผู้สูงอายุ 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการศึกษาผู้สูงอายุระยะยาว 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการศึกษาผู้สูงอายุโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการ 
   สำรวจความต้องการของผู้สูงอาย ุ
4. นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัด 
   การศึกษาผู้สูงอายุที่ชัดเจน 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุที่ 
   เพยีงพอ 

 
2.40 
2.47 
2.47 

 
2.33 

 
2.33 

 
0.91 
0.99 
1.06 

 
1.18 

 
0.98 

 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

 
น้อย 

 
น้อย 

การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาผู้สูงอายุรวมเฉลี่ย 2.40 0.38 น้อย 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่ง ๆ 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 
2. ภาคประชาชนเขา้มาช่วยจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 
3. หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมอืในการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 
4. หน่วยงานภาคเอกชนให้ความร่วมมอืในการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 
5. เครือข่ายการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ 

 
3.53 
2.47 
3.53 
3.53 
2.47 

 
0.83 
0.99 
1.06 
0.83 
0.99 

 
มาก 
น้อย 
มาก 
มาก 
น้อย 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่ง ๆ รวมเฉลี่ย 3.11 0.44 ปานกลาง 

การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุภาพรวม 2.73 0.25 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 ในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาผู้สูงอายุ พบว่า ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 2 ข้อ ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการศึกษาผู้สูงอายุระยะยาว ( x = 2.47, S.D. = 0.99) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ศึกษาผู้สูงอายุโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุ ( x = 2.47, S.D. = 1.06) ส่วนข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุที่
ชัดเจน ( x = 2.33, S.D. = 1.18) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุที่เพียงพอ  
( x = 2.33, S.D. = 0.98) 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๒๗ 

ในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ พบว่า  ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่าย
การจัดการศึกษาผู้สูงอายุ ( x = 3.53, S.D. = 0.83) หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ ( x = 3.53,  
S.D. = 1.06)  และหน่วยงานภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ ( x = 3.53, S.D. = 0.83)  ส่วนข้อคำถามที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ ภาคประชาชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษาผู้สูงอายุ ( x = 2.47, S.D. = 0.99)   และเครือข่ายการจัด
การศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ ( x = 2.47, S.D. = 0.99)   
 2. ความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับความต้องการในการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
 

ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพังงา (n=375) 

 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

การแปลผลคะแนน x  S.D. 
การสอบถามความต้องการการศึกษา 
1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้มาเนื้อหาเร่ืองที่ท่านอยากจะเรียน 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้มาสอบถามผู้สูงอายถุึงรูปแบบที่ท่านต้อง 
   การเรียน เช่น เขา้รับการอบรม ทัศนศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้มาสอบถามถึงวธิีที่ท่านต้องการใช้ใน 
   การเรียน เช่น เรียนแบบเผชิญหน้า เรียนออนไลน์ 
4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้สอบถามสถานที่ที่สะดวกต่อการเรียน 
   ของท่าน  
5. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้มาสอบถามเกี่ยวกบัเวลาที่ท่านสะดวก 
   จะเรียน 
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3.06 
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ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

การสอบถามความต้องการการศึกษาภาพรวมเฉลีย่ 3.28 0.40 ปานกลาง 
การดำเนินการจดัการศึกษา 
1.  เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดการศึกษาตามเน้ือหาเร่ืองที่ท่านอยาก 
    จะเรียน 
2. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดการศึกษาตามรูปแบบที่ทา่นต้องการเรียน  
   เช่น เขา้รับการอบรม ทัศนศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดการศึกษาตามวธิีที่ท่านต้องการเรียน เช่น  
   สอนดว้ยวิทยากร เรียนออนไลน์ 
4. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดการศึกษาตามสถานที่ที่สะดวกต่อการเรียน 
   ของท่าน 
5. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดการศึกษาตามเวลาที่ทา่นสะดวกเรียน 
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ปานกลาง 

 
มาก 

การดำเนินการจดัการศึกษารวมเฉลีย่ 3.47 0.44 มาก 

การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุภาพรวม 3.37 0.30 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4  ผู้สูงอายุระบุว่า ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับความต้องการบริการสาธารณะทางการศึกษาในระดับปานกลาง 
( x = 3.28, S.D. = 0.40)  โดยผู้สูงอายุเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาดำเนินการจัดการศึกษาผู้สูงอายุในระดับมาก 
( x = 3.47, S.D. = 0.44)  ส่วนค่าเฉลี่ยของการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
( x = 3.37, S.D. = 0.30)   
 ในการสอบถามความต้องการบริการสาธารณะทางการศึกษาจากผู้สูงอายุ พบว่า เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มาสอบถามเกี่ยวกับเวลาที่ผู้สูงอายุสะดวกที่จะเรียนมากที่สุด ( x = 3.74, S.D. = 0.69) ส่วนข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สอบถามสถานท่ีที่สะดวกต่อการเรียนของผู้สูงอายุ ( x = 3.02, S.D. = 0.79)   
 ในการดำเนินการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุ พบว่า เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาตาม
เวลาที่ผู้สูงอายุสะดวกเรียนมากที่สุด ( x =3.84, S.D.=0.91)  ส่วนประเด็นในการดำเนินการจัดการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาตามสถานท่ีที่สะดวกต่อการเรียนของผู้สูงอายุ ( x =2.66, S.D.=0.99)   



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๒๘ 

 3. ความคิดเห็นของผู้อำนวยการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา    
 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 1. ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ และความคิดเห็นของผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษา
เกี ่ยวกับภาพรวมของการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดพังงาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยทั้งผู้สูงอายุและผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาต่างเห็นว่า
เทศบาลในจังหวัดพังงาทำการสอบถามความต้องการการศึกษาของผู้สูงอายุภาพรวมในระดับปานกลาง ทั้งนี้ จากความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุ พบว่า เจ้าหน้าที่มักไม่สอบถามถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสถานที่ที่ผู้สูงอายุสะดวกในการเข้ารับบริการ
สาธารณะทางการศึกษา จึงทำให้เป็นประเด็นที่ได้รับคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ซึ่งย่อมหมายถึงเป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุ
น้อยที่สุด จึงถือว่ายังไม่เป็นไปตามแนวคิดบริการสาธารณะแนวใหม่ที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการของตนทางด้านบริการสาธารณะ (Denhardt, R.B. and Denhardt, J.V., 2000: 553-557) และไม่สอดคล้องกับแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์แนวใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (ชมพูนุช หุ่นนาค , 2560: 133) ดังนั้น เทศบาลในจังหวัด
พังงาจึงต้องให้ความสำคัญกับการสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุในทุก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดบริการสาธารณะทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นพลเมืองได้มีส่วนร่วมในการจัดบรกิารสาธารณะดว้ย โดยเทศบาลในจังหวัดพังงาอาจ
พิจารณาจัดให้มีบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุหลากหลายรูปแบบเหมือนประเทศรัสเซียที่ได้จัดบริการสาธารณะทางการ
ศึกษาผู้สูงอายุทั้งการศึกษาด้วยตนเอง การจัดการศึกษาทางไกล สโมสร การฝึกอบรม สมาคม และการพบปะหารือกัน (Taziev, 
S.F., 2015: 138) และเน้นการเข้าไปจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุในชุมชนเช่นเดียวกันกับในประเทศไต้หวัน ซึ่งช่วยให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้ารับบริการสาธารณะทางการศึกษาได้โดยสะดวก (Lee, Y., 2015: 466) 
 2. เทศบาลในจังหวัดพังงามีการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาผู้ส ูงอายุในระดับน้อย ( x = 2.40, S.D. = 0.38)  
ซึ่งประภาพรรณ ไชยวงษ์ (2551: 24) ระบุว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดบริการ
สาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุที่ชัดเจนนั้น ย่อมส่งผลให้เทศบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุเพื่อ
จัดทำแผนการศึกษาผู้สูงอายุ รวมถึงไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุที่เพียงพอ ซึ่งจะ
ส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขาดประสิทธิภาพของการดำเนินการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุ และยังทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการดำเนินงานด้วย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาจึงควรจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ
ทางการศึกษาผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน เนื ่องจากการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ  
การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุที่ชัดเจน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการจัดบริการทางการศึกษาผู้สูงอายุบรรลุผล  
(ลภัสรดา เวียงคำ, 2559: 1110)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  
       1. เทศบาลในจังหวัดพังงาควรพิจารณาออกนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ  
       2. ต้องทำการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในทุกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุ
ก่อนดำเนินการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุ 
      ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
     1. ทำการถอดบทเรียนการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุของเทศบาลในจังหวัดพังงา 
 2. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการหลักสูตรและรูปแบบในการจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาผู้สูงอายุในเทศบาล
จังหวัดพังงา ท้ังหลักสูตรทางด้านสังคม และทางด้านเศรษฐกิจ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 

Factors Affecting Investment Expenditures of Local Administrative Organizations  
in Lampang Province 
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วสุ สุวรรณวิหค (Vasu Suvanvihok)3 
ฐิรัตติกาล วสุประสาท (Thirattikan Vasuprasat)4 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) โครงสร้างของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง และ 
(2) ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นข้อมูลทุติยภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 102 แห่ง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 – 2562 โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาณโดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางแบบต่อเนื่องเพื่อวเิคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุน 
 ผลการวิจัย (1) โครงสร้างของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางในส่วนของรายได้ พบว่า  
ระดับรายได้จะขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ช่วงชั้นของระดับรายได้เฉลี่ยในแต่ละประเภทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมีความทับซ้อนกัน โดยมีสัดส่วนท่ียังคงพึ่งพิงรายได้ที่จัดสรรจากรัฐบาลสว่นกลางสูง (ร้อยละ 93.88 – 94.47) สำหรับ
แนวโน้มรายได้ พบว่า รายได้จัดเก็บเองและรายได้ภาษีจัดสรรมีแนวโน้มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายมีระดับเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยรายจ่ายประจำ ได้แก่ รายจ่ายด้านบุคลากร รายจ่ายดำเนินงาน และรายจ่ายอื่น  
มีสัดส่วนที่สูงขึ้นโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.05 - 86.86 แต่รายจ่ายลงทุนกลับมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 21.95 - 13.14 ในปี 2558 - 2562 และ (2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ พบว่า แบบจำลองหรือตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 44.10 โดยตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ จำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสม ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ และจำนวนผู้สูงอายุ และตัวแปรที่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ จำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือน จำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการ และ
จำนวนนักเรียน 
 

คำสำคัญ:  งบประมาณ การคลังท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลภาคตัดขวางแบบต่อเนื่อง 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study (1) the budget structure of local administrative organizations 
in Lampang province and (2) the factors affecting the proportion of investment expenditures of local 
administrative organizations in Lampang province. 
 The quantitative analyses were conducted using secondary data of 102 local administrative organizations 
for the fiscal year 2015 to 2019. The analysis was divided into two parts, i.e., part 1, which was analyzed by 
descriptive statistics that included percentage, mean, as well as minimum and maximum value, and part 2, which 
was characterized by the panel data designed for analyzing the factors affecting the proportions of investment 
expenditure. 
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 The results of the research showed that (1) the budget structure of local administrative organizations in 
Lampang province was dependent on the types of local government organizations. However, the intervals of the 
average income of local government organizations were overlapped, and their proportions have highly relied on 
the income allocated from the central government (average 93.88 – 94.47 percent). For the propensity of income, 
it was discovered that the self-collected income and the allocated tax income were gradually increased. In the 
case of expenditure allocations, it tended to increase for each year. The expenditures on a regular basis included 
the expenditures related to human resources, operations, and others which were increased from 78.05 to 86.86 
percent. Nevertheless, the investment expenditure was decreased from 21.95 to 13.14 percent in 2015 - 2019, 
and (2) the resulted model of factors affecting the investment expenditures of local administrative organizations 
could explain the dependent variable by 44.10 percent. The independent variables that were statistically 
significant at the level of 0.01 included the amount of payment derived from the accumulated budget, the 
population density, and the number of elders. The variables that were statistically significant at the level of 0.05 
included the number of officers hired by salary, the number of officers hired by the lump sum wage, and the 
number of students. 
 

Keywords:   Budget, Local Finance, Local Government Organization, Panel Data 
 
บทนำ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ มีการกระจายอำนาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีภารกิจที่หลากหลายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 ทรัพยากรสำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการดำเนินงานคือ "งบประมาณ" ซึ่งหมายถึง แผนงาน หรือ
งานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงิน โดยก่อนประมาณการรายจ่าย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดทำโครงการพัฒนาที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอำนาจจากรัฐ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ โดยปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายงบลงทุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านการสาธารณูปโภค (น้ำประปา-ไฟฟ้า) ซึ่ง
ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สูงในแต่ละโครงการ แต่การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมีข้อจำกัดใน
หลายๆ ด้าน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพทางการคลังท้องถิ่นที่เข้มแข็งตามแนวคิดการคลังท้องถิ่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรมีขีดความสามารถในการจัดหารายได้ที่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายสาธารณะด้านต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยเป็นความต้องการของประชาชน ผ่านกลไกการเมืองท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
ตามความต้องการของประชาชน 
 รายจ่ายงบลงทุนประกอบด้วยงบประมาณการก่อสร้างและครุภัณฑ์ ถือเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการใช้จ่ายเงินของภาครัฐในโครงการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือ
โครงสร้างขั้นพื้นฐานจะมีผลกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากน้ันยังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน เพิ่มผลผลิตและศักยภาพการผลิตในระยะยาว (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2560: 25 – 
27; สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2559: 6) แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเคนส์ซึ่งมองว่าการลงทุนของภาครัฐ
สามารถทำให้การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ ้นโดยผ่านช่องทางประสิทธิภาพการผลิตของภาคเอกชนที่เพิ ่มขึ ้นจากการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ แตกต่างกับแนวคิดคลาสสิคที่มองว่าการลงทุนภาครัฐอาจไปแย่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดบางสว่น
ของภาคเอกชน เช่น เงินทุน เมื่อความต้องการเงินทุนมีมากขึ้นก็จะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชน
ลดลง (สาวิณี สุริยันรัตกร, 2556: 3 - 12) 
 ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ยังพบว่า การลงทุนภาครัฐมีความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ เช่น  งานศึกษาของ ฐานันดร์ 
รัตนะนาม (2558: 70 - 71) ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบการลงทุนของภาครัฐต่อการลงทุนของภาคเอกชน พบว่า ความสัมพันธ์ในการ
ปรับตัวระยะสั้นของการลงทุนภาครัฐส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนลดลง (Crowding out Effect) แต่ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพใน
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ระยะยาวกลับพบว่า การสะสมทุนสุทธิภาครัฐ จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการสะสมทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น (Crowding in Effect) แสดงให้
เห็นว่าการสะสมทุนภาครัฐโดยเฉพาะการสะสมทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิตทำให้เอกชนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและหันกลับมาลงทุนเพิ่ ม สอดคล้องกับ สาวิณี สุริยันรัตกร (2556: 3 - 12) ซึ่งได้
ศึกษาผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2513 – 2550 พบว่า ปริมาณการลงทุน
ภาครัฐย้อนหลัง 2 ปี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชนท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน  
 สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด รายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถ
ผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัดได้ แต่ด้วยข้อจำกัดในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอาจไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนดังกล่าว โดยในกรณีของจังหวัดลำปางซึ่งได้นำมาเป็นกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ จากข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 – 2562 พบว่า รายจ่ายงบลงทุนมีสัดส่วนที่ลดลงเรื่อยๆ จากร้อยละ 21.95 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 13.14 ในปี 2562 จึงทำให้ผู้ดำเนินการวิจัยเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อทราบถึงโครงสร้างของงบประมาณและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะทำ
ให้สัดส่วนงบลงทุนสูงขึ้น สามารถใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 
 
กรอบแนวคิด 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งในการศึกษา
นี้ได้กำหนดให้เป็นตัวแปรตามนั้น ได้ครอบคลุมกลุ่มตัวแปรตัวแปรอิสระซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตัวสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุน โดยอาจ
จำแนกได้เป็นปัจจัย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านเงินรายรับ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ จำนวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และจำนวน
เงินจ่ายขาดเงินสะสม 2) ปัจจัยด้านรายจ่าย ได้แก่ จำนวนงบประมาณด้านบุคลากร จำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายหมวดเงินเดือน และ
จำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการ และ 3) ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ ความหนาแน่นของประชาชนในพื้นที่ จำนวน
ประชากรในพ้ืนท่ี จำนวนผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี จำนวนผู้พิการในพ้ืนท่ี และจำนวนนักเรียนในพื้นที่  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง จำนวน 103 แห่ง ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง จำนวน 102 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง เทศบาล
ตำบล จำนวน 38 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 60 แห่ง ทั้งนี้ ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เนื่องจากบท
และโครงสร้างหน่วยงานต่างจากหน่วยงานอ่ืนๆ โดยใช้ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2562 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลทั่วไปและข้อมูลจากรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาวิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การศึกษาโครงสร้างของงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด นำมาจำแนก เปรียบเทียบ และหาแนวโน้ม เพื่ออธิบายถึงลักษณะของงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังด้านรายได้และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท  
 ส่วนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมี
ลักษณะเป็นข้อมูลภาคตัดขวางแบบต่อเนื่อง (Panel Data) คือ ข้อมูลผสมรวมกันระหว่างข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลอนุกรมเวลา 
โดยมีขนาดตัวอย่างหรือหน่วยวิเคราะห์ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางจำนวน 102 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี รวม
ทั้งหมด 510 ค่าสังเกต ที่แสดงถึงหน่วยพฤติกรรมและช่วงเวลา มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยอาศัยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุน 
 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลภาคตัดขวางแบบต่อเนื่อง จะมีตัวแปร Time invariant variable (ai)  คือตัวแปรที่มีค่าคงที่เสมอไม่
ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปเพียงใดและไม่สามารถวัดค่าได้เพราะแฝงอยู่นอกสมการ และตัวอย่างที่แตกต่างกันอาจได้รับอิทธิพลจากตัวแปร
นี้คนละตัวกัน (Studenmund, 2011 อ้างถึงใน จรีวรรณ จันทร์คง และคณะ, 2562: 57 – 61) ดังนั้น ai จึงกลายเป็น Unobserved 
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individual specific effect ที่แฝงอยู่กับสมการแล้วก่อให้เกิดปัญหา Serial correlation และปัญหา Heteroskedasticity ตามมา 
จากปัญหาดังกล่าวการวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวางแบบต่อเนื่อง จึงมีวิธีการจัดการตัวแปร Time invariant variable ได้ 2 วิธี 
ดังต่อไปนี้ 
 1) Random Effect Model (REM) เป็นการวิเคราะห์ที่กำหนดให้ ai สามารถเข้ามามีผลกระทบต่อตัวแปรในสมการได้ 
ด ้วยวิธ ี Feasible Generalized Least Squares (FGLS) เพื ่อแก้ปัญหา Serial correlation โดยจะนำ ai  ไปรวมกับค่าความ
คลาดเคลื่อน Uit กลายเป็นค่าความคลาดเคลื่อนใหม่ Vit โดยมีสมมติฐานสำคัญคือ ai ต้องไม่สัมพันธ์กับตัวแปรอิสระใดๆ ในสมการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และมีความแปรปรวนเท่ากับ σa

2จากนั้นจะเปลี่ยนรูปของตัวแปรด้วยวิธี FGLS (มนตรี พิริยะกุล, 2556:  
49 - 52) อย่างไรก็ตาม ai  อาจเกี ่ยวข้องกับตัวแปรอิสระได้เพราะเป็นสิ ่งท ี ่ เป ็นผลของ Unobserved subject specific 
characteristic จึงอาจเกิดปัญหา Error in variable ผลก็คือค่าประมาณการเอนเอียงและไม่หมดไปแม้จะใช้ตัวอย่างใหญ่ขึ้นก็ตาม  
 2) Fixed Effect Model (FEM) เป็นการวิเคราะห์ที ่ควบคุม ai โดยการกำจัดอิทธิพลนี ้ออกไปจากสมการ ด้วยวิธี 
Demean โดยมีสมมติฐานสำคัญ คือ aj ต้องมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในสมการและต้องไม่สัมพันธ์กันเอง คือ Cov (ai, aj) = 0 
และ i ≠ j  ซึ่งวิธี Demean จะแยกตัวแปร ai  ออกมาจากค่าความคลาดเคลือ่น Vit ก่อน กลายเป็น aj + Vit หลังจากนั้นนำค่าตัวแปร
ของตัวอย่างลบด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรของตัวอย่างนั้นๆ (มนตรี พิริยะกุล, 2556: 49 - 52) ผลที่ได้รับคือ ปัจจัยคงท่ีถูกกำจัด ซึ่งการ
ลบด้วยค่าเฉลี่ยของตัวแปรของตัวอย่างนั้นๆ เรียกว่า Demean จะได้สมการที่ Unobserved time-invariant variable ถูกกำจัด 
เมื่อนำไปวิเคราะห์จะได้ผลการศึกษาท่ีไม่เอนเอียง และหากมีความเอนเอียงก็จะหายไปเมื่อขนาดตัวอย่างของค่าสังเกตใหญ่ขึ้น 
 สำหรับเครื่องมือเพื่อช่วยทดสอบว่าวิธีวิเคราะห์ใดเหมาะสมกับแบบจำลองมากที่สุดคือ การทดสอบด้วยวิธี Hausman 
Test (จิรภัทร จำรัสรักษ์, 2563: 16) ในการเปรียบเทียบว่าควรใช้การประมาณค่าแบบ FEM หรือ REM โดยจะทำการทดสอบคา่ที่
ได้จากการประมาณด้วยวิธีทั้งสอง ถ้าทดสอบพบว่าค่าตัวแปรไม่มีความแตกต่างกัน ควรใช้การประมาณค่าแบบ REM แต่ถ้าพบว่า
ค่าตัวแปรอิสระมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ควรใช้การประมาณค่าแบบ FEM ซึ่งเป็นการทดสอบว่า Unobserved 
Effect และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ (Wooldridge, 2003 อ้างถึงใน จิรภัทร จำรัสรักษ์, 2563: 16) โดยการ
ทดสอบสมมติฐานหลัก (H0) คือ ค่า Unobserved Effect ค่า a และตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน เมื่อได้วิเคราะห์โดย
ใช้วิธี REM แล้วจะพิจารณาจากค่า P value คือ หากค่า P value มากกว่า 0.05 จะเลือกใช้แบบจำลองจากการวิเคราะห์แบบ REM 
แต่หากค่า P value น้อยกว่า 0.05 ซึ่งจะสอดคล้องกับสมมติฐานทางเลือก (H1) คือ ค่า Unobserved Effect และตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเลือกใช้แบบจำลองจากการวิเคราะห์แบบ FEM 
 ในการศึกษานี้จะกำหนดว่า ตัวแปรอิสระตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุน ซึ่งเป็น
ตัวแปรตาม สามารถแสดงรูปแบบจำลองได้ ดังนี้ 
 
LnCapexPercentit  = β0 +  β1 Incomeit  +  β2 Grantsit  +  β3 Staff1it  +  β4 Staff2it  +  β5 Non Staffit  +  β6 Capitalit  
    +  β7 Pop1it  +  β8 Pop2it  +  β9 Elderit  +  β10 Disabledit  +  β11 Childit  +  Vit 
 
โดยกำหนดให้ 
 LnCapexPercent  คือ  ค่าลอการิทึมธรรมชาติของสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ) ต่องบประมาณทั้งหมด 
 β0  คือ  ค่าคงท่ี β1 – β11  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอสิระ 
 Income  คือ  จำนวนเงินรายได ้ Grants คือ  จำนวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 Staff1  คือ  จำนวนเงินงบประมาณด้านบคุลากร Staff2  คือ  จำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือน 
 Capital คือ  จำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสม Non Staff คือ  จำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการ 
 Pop1 คือ  จำนวนประชากรในพ้ืนท่ี Pop2 คือ  ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ 
 Elder คือ  จำนวนผู้สูงอาย ุ Disabled คือ  จำนวนผู้พิการ 
 Child คือ  จำนวนนักเรียน Vit  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
ผลการศึกษา  
 จากการศึกษาโครงสร้างงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมโดยสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายถึงลักษณะของงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท้ังด้านรายได้และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท สรุปผลได้ดังนี้ 
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 1. ระดับรายได้จำแนกตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 พบว่า ระดับรายได้ 
จะขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื ่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของรายได้จริง กล่าวคือ เทศบาลนคร อยู่ที ่ระดับ  
695.43 – 763.18 ล้านบาท เทศบาลเมือง อยู่ที ่ระดับ 198.21 - 233.32 ล้านบาท เทศบาลตำบล อยู่ที ่ระดับ 51.55 - 58.38  
ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ท่ีระดับ 35.95 - 41.84 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าต่ำสุดและค่าสงูสุด พบว่า ช่วงช้ัน
ของระดับรายได้ในแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยังมีความทับซ้อนกัน กล่าวคือ เทศบาลเมือง อยู ่ท ี ่ร ะดับ  
82.85 - 467.72 ล้านบาท เทศบาลตำบล อยู ่ที ่ระดับ 16.67 - 231.61 ล้านบาท และองค์การบริหารส่วนตำบล อยู ่ที ่ระดับ  
19.12 - 92.05 ล้านบาท 
 2. รายได้รวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 อยู่ในช่วง 6,308 – 7,131 ล้านบาท โดยพบว่า ระดับรายได้มีลักษณะ 
ไม่คงที่คือ ลดลงในปี 2559 และปี 2560 และเพิ่มขึ้นในปี 2561 และ 2562 โดยโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย 1) ภาษีจัดสรรอยู่
ระหว่างร้อยละ 44.87 – 49.50 2) เงินอุดหนุนอยู่ระหว่างร้อยละ 44.39 – 49.59 และ 3) รายได้จัดเก็บเองอยู่ระหว่างร้อยละ  
5.53 – 6.12 สำหรับแนวโน้มรายได้พบว่า รายได้จัดเก็บเองและรายได้ภาษีจัดสรรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป 
แต่รายได้เงินอุดหนุนมีแนวโน้มลดลงในปี 2559 – 2560 และเพิ่มขึ้นในปี 2561 – 2562 
 3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 อยู่ในช่วง 3,715 - 5,629 ล้านบาท มี
ระดับเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อพิจารณาประเภทรายจ่ายพบว่า รายจ่ายประจำมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือ ร้อยละ 78.05 ในปี 2558 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.86 ในปี 2562 สวนทางกับรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องคือ ร้อยละ 21.95 ในปี 2558 คงเหลือ
ร้อยละ 13.14 ในปี 2562 หากพิจารณาเฉพาะประเภทรายจา่ยประจำ พบว่า รายจ่ายด้านบุคลากร มีจำนวนงบประมาณที่เพ่ิมสูงขึน้
ทุกปี แต่มีสัดส่วนไม่คงที่ สำหรับรายจ่ายดำเนินงานและรายจ่ายอื่น มีจำนวนงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีเช่นกัน และในปี 2560  
มีการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดคือ สูงข้ึนจากปี 2559 ถึงร้อยละ 94.25 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติสำเร็จรูป GRETL ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ FEM และ REM ซึ ่งจะใช้วิธีการ Hausman test  
เพื่อทดสอบว่าวิธีวิเคราะห์ใดเหมาะสมกับแบบจำลองมากที่สุด พบว่า ควรใช้วิธี FEM โดยแสดงรูปแบบจำลองได้ ดังนี้ 
 

LnCapexP̂ercentit  = 4.9817 − 0.0003 Capitalit − 0.0102 Staff2it − 0.0138 Non Staffit  
  − 0.0024 Pop2it − 0.0007 Elderit + 0.0014 Childit    

 
 แบบจำลองนี้สามารถอธิบายตัวแปรตามเมื่อพิจารณาจากค่า R-squared ได้ร้อยละ 44.10 โดยตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ จำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสม ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ และจำนวนผู้สูงอายุ และตัวแปรที่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ จำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือน จำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการ และ
จำนวนนักเรียน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระพบว่า ปัจจัยที่มีผลด้านลบกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 
ได้แก่ จำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสม จำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือน จำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการ ความ
หนาแน่นของประชากรในพื้นที่ และจำนวนผู้สูงอายุ และปัจจัยที่มีผลด้านบวกกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการลงทุน ได้แก่ 
จำนวนนักเรียน สามารถอธิบายความหมายของสัมประสิทธ์ิตามแบบจำลอง ได้ดังนี้  
 1) หากจำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะทำให้สัดส่วนของงบลงทุนลดลงร้อยละ 0.03  
โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 
 2) หากจำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น 1 คน จะทำให้สัดส่วนของงบลงทุนลดลง 
ร้อยละ 1.02 โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 
 3) หากจำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแปลงเพิ ่มขึ ้น 1 คน จะทำให้สัดส่วนของงบลงทุนลดลง 
ร้อยละ 1.38 โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 
 4) หากจำนวนความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 คน/ตารางกิโลเมตร จะทำให้สัดส่วนของ 
งบลงทุนลดลงร้อยละ 0.24 โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 
 5) หากจำนวนผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 คน จะทำให้สัดส่วนของงบลงทุนลดลงร้อยละ 0.07 โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่น
คงที่ ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 
 6) หากจำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 คน จะทำให้สัดส่วนของงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 โดยกำหนดให้ปัจจัย
อื่นคงที่ ซึ่งความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าจำนวนนักเรียนมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนงบลงทุนในเชิงลบ 
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 สำหรับการทดสอบปัญหาตัวคลาดเคลื ่อนมีสหสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Durbin – 
Watson พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.47 แสดงว่าอาจมีปัญหาค่าความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์กัน จึงได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยการใช้คำสั่ง Robust standard error 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาโครงสร้างงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. รายได้รวมในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2562 มีลักษณะการเพิ่ม-ลดไม่คงท่ี เนื่องจากโครงสร้างรายได้มีสัดส่วนรายได้
ที่ยังคงพึ่งพิงรายได้ที่จัดสรรจากรัฐบาลส่วนกลาง และรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง มีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับ
รายได้รวม เกิดจากประเภทภาษีที่จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยังมีฐานภาษีที่น้อย เนื่องจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ีมีจำนวนไม่มาก  
 2. ระดับรายได้เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรและจำนวน
ประชากรในพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานในการจัดสรรรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง แต่เมื่อพิจารณาถึงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของ
รายได้ของระดับรายได้ในแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความทับซ้อนกัน อาจเนื่องมาจาก 1) การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งถึงแม้จะมีจำนวนประชากรเพียงพอที่จะยกระดับให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สูงขึ้นได้ แต่อาจมีปัจจัย
อื่นๆ ที่ยังทำให้ไม่อาจยกระดับได้ 2) การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลางเกี ่ยวกับเงินสงเคราะห์และเงินอุดหนุนด้าน
การศึกษาพิจารณาจากประชากรบางกลุ่ม มิได้จัดสรรให้กับประชากรทุกคนในพื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอาจมี
กลุ่มเป้าหมายมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจในจำนวนท่ีแตกต่างกัน  
 3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี อยู่ในช่วง 3,715 - 5,629 ล้านบาท เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนด
รายจ่ายสาธารณะของรัฐบาล คือ กฎการเพิ่มขึ ้นของรายจ่ายภาครัฐ ของอดอล์ฟ วากเนอร์ (อ้างถึงในโกเมน จิรัญกุล และ  
วสุ สุวรรณวิหค (2558: 11-5 – 11-11)) ได้อธิบายว่า รายจ่ายของรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ที่
เพิ่มขึ้น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลำปาง (GPP) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 พบว่า มีการปรับระดับเพิ่มขึ้นทุกปี
เช่นกัน อยู่ในช่วง 65,892 - 71,417 ล้านบาท แต่จากการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลำปาง พบว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่สอดคล้องกันมากนัก อาจด้วยปัจจัยอื่นๆ เช่น 
รายจ่ายของหน่วยงานราชการอื่นซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปัจจัยของด้านเอกชน เป็นต้น  
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยจำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสม มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อธิบายได้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมเพียงพอและใช้เงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ จึงอาจส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนลดลงได้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลทางลบต่อตัวแปรตาม การที่
องค์กรสามารถจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งมักจะเป็นรายจ่ายโครงสร้างพื้นฐานนั้นถือว่าองค์กรมีศักยภาพทางการคลัง ตามแนวคิดที่วีระ
ศักดิ์ เครือเทพ (2550) ได้อธิบายไว้ว่า การมีศักยภาพทางการคลัง ไม่ได้หมายถึงการมีเงินสะสมมากขึ้นโดยการใช้จ่ายให้น้อยกว่า
รายรับในแต่ละปี การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จะช่วยทำให้ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับการแก้ไขไปในบางส่วนได้ นอกเหนือจากการรอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ  
 2. ปัจจัยจำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือนมีผลทางลบต่อการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อธิบายได้ว่าจำนวนบุคลากรจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
เนื่องจากการต้องประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนทุกครึ่งปี อีกทั้ง รายจ่ายบุคลากรยังมีระเบียบและอัตรากำหนดไว้ชัดเจน ที่จะต้อง
จัดสรรงบประมาณให้เป็นอันดับแรกๆ สอดคล้องกับงานศึกษาของวราศิณี สุนทร (2546) และงานศึกษาของพิชิต รัชตพิบุลภพ 
(2555) และ เพ็ญพิมล หกสุวรรณ (2559) งบประมาณด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้งบประมาณคงเหลือที่จะนำไปจัดสรรให้แก่
งบประมาณงบลงทุนลดลง  
 3. ปัจจัยจำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการมีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อธิบายได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จะได้รับจัดสรรจากงบประมาณในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จึงเป็นปัจจัยที่มี 
ผลทางลบต่อตัวแปรตามเช่นเดียวกับปัจจัยจำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือน 
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 4. ปัจจัยความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อธิบายได้ว่า การที่มีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ต่ำจะทำให้ความต้องการของประชากรที่มีต่องบลงทุนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ความต้องโครงสร้างพื้นฐานทั้งเพื่อการพำนักอาศัยและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งจะ
สูงขึ้นตาม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลทางลบต่อตัวแปรตาม สอดคล้องกับงานศึกษาของพิชิต รัชตพิบุลภพ (2555) ที่พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลทางลบต่อรายจ่ายของสำนักงานเขต คือ ความหนาแน่นของประชากร สิรินทร อินทร์สวาท (2542) และ วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์ 
(2547) ซึ่งพบว่าได้ศึกษาการใช้จ่ายภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละพื้นที่จะสูงในพื้ นที่ประชากรเบาบางกว่าพื้นที ่ที่
ประชากรอยู่กันหนาแน่น      
 5. ปัจจัยจำนวนผู้สูงอายุ มีผลเชิงลบต่อการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบายได้ว่า  
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดรายจ่ายสาธารณะของรัฐบาล ของมัสเกรฟและมัสเกรฟ (1989) (อ้างถึงในโกเมน จิรัญกุล และ 
วสุ  สุวรรณวิหค (2558: 11-5 – 11-11)) ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้รายจ่ายภาครัฐมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาวประการหนึ่งคือ 
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรซึ่งมีแนวโน้มที่จำนวนผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุโดยภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และสอดคล้องกับงานศึกษาของชัยมงคล สุพรมอินทร์ (2558) ซึ่งได้สรุปว่าโครงสร้างอายุของประชากร
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีสัดสว่นประชากรที่มีอายุสงูเพิ่มขึ้นจะเป็นแรงกดดันให้รายจ่ายสาธารณะดา้นประกันสังคมแก่ผูสู้งอายุมีสดัสว่น
เพิ่มขึ้นด้วย  
 6. ปัจจัยจำนวนนักเรียนมีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบายได้ว่า การจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครอบคลุมถึงบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การบริการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นต้น และตามแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดรายจ่ายสาธารณะของรัฐบาล ได้อธิบายว่าการ
เปลี่ยนแปลงด้านประชากรคือ อัตราการเกิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาทำให้จำนวนและโครงสร้างประชากรในประเทศ
เปลี่ยนไป ซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนเช่นกัน เมื่อจำนวนนักเรียนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จำนวนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสื่อการสอนต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น ส่งผลต่อจำนวนงบประมาณงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น จำนวนนักเรียนในพื้นที่จึงเป็น
ปัจจัยทีม่ีผลทางบวกต่อตัวแปรตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของไพศาล บรรจุสุวรรณ์ (2546) เช่นกัน   
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาโครงสร้างงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2558 – 2562 พบว่า 
ระดับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยช่วงชั้นของระดับรายได้ในแต่
ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความทับซ้อนกันอยู่บ้างในบางองค์กร การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้โดยรวมมีลักษณะ  
ไม่คงที่ และจากการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้พบว่ายังคงพึ่งพิงรายได้ที่จัดสรรจากรัฐบาลส่วนกลาง คือ มีรายได้จากภาษีจัดสรร 
และรายได้จากเงินอุดหนุน ในสัดส่วนท่ีสูง ส่วนรายได้จัดเก็บเองมีสัดส่วนน้อย 
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดลำปาง ในช่วงปีงบประมาณ  
2558 – 2562 มีระดับเพิ่มขึ ้นทุกปี และมีอัตราเพิ่มขึ ้นจากปีก่อน เมื ่อพิจารณาโครงสร้างตามประเภทพบว่า รายจ่ายประจำ 
ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายดำเนินงาน รายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายอื่น มีสัดส่วนท่ีสูงขึ้น แต่รายจ่ายลงทุนมีสัดส่วนท่ีลดลง  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนรายจ่ายงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ข้อมูลภาคตัดขวางในการศึกษานี้เป็นตัวแบบจำลอง FEM ซึ่งแบบจำลองสามารถอธิบายตัวแปรตามได้รอ้ย
ละ 44.10 โดยตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ จำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสม ความหนาแน่นของประชากรใน
พื้นที่ และจำนวนผู้สูงอายุ และตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางที่ระดับ 0.05 ได้แก่ จำนวนบุคลากรที่ใช้จ่ายจากหมวดเงินเดือน จำนวน
บุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการ และจำนวนนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไปจากผลการศึกษาท่ีได้รับ โดยสรุปดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคลากรส่งผลต่อจำนวนงบประมาณที่จะนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นลดน้อยลง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการทำงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน และการลดจำนวนบุคลากรที่ใช้เงินค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้มีงบประมาณ
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คงเหลือที่จะนำไปจัดสรรให้แก่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานที่มีความจำเป็นและมีความต้องการของประชาชนในพื้นที่สูง
เพิม่ขึ้น  
 2. แม้ว่าจำนวนเงินจ่ายขาดเงินสะสมที่มีทำให้การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง แต่
การจ่ายขาดเงินสะสมถือเป็นส่วนที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในการดำเนินการโครงการพัฒนาที่เป็นงบลงทุน
ให้มากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องคำนึงถึงศักยภาพทางการคลังของท้องถิ่นพร้อมไปกับพิจารณาการใช้จ่ายสะสมเพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานกำกับดูแลควรมีแนวทางที่
ชัดเจนในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ในพัฒนาโครงการที่จำเป็นต่อท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  
 3. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจำนวนผู้สูงอายุมีผลกระทบเชิงลบต่อการจัดสรรงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับเป็นเพียงเงินโอนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เท่านั้น มิใช่เงินอุดหนุนเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาใช้ในการดำเนินการโครงการพัฒนาได้ แต่จะมีผลทำให้รายได้รวมของหน่วยงานมีจำนวนสูงมากขึ้น
และมีผลให้งบประมาณด้านบุคลากร ที่กำหนดไว้ไม่เกิน    ร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งหมดสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น รัฐบาลควร
พิจารณากำหนดรายจ่ายที่มีลักษณะเงินโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยไม่ต้องนำมารวมไว้ในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 4. จากการศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีหลักเกณฑใ์น
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำที่ชัดเจน เช่น ด้านบุคลากร ด้านการสงเคราะห์ ด้านการศึกษา เป็นต้น แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ใน
การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ชัดเจน โดยจะขึ้นอยู่กับการสนองตอบเหตุผลทางการบริหารและการเมืองของสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลจึงควรกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีการกำหนดสัดส่วนข้ันต่ำของงบประมาณรายจ่ายลงทุน เช่นเดียวกับการกำหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล
ที่มีกฎหมายบังคับไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 5. จากการที่รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องพึ่งพิงรายได้จากการจัดสรรของรัฐบาลส่วนกลาง เนื่องจาก
รายได้ที่จัดเก็บเองมีจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่งบลงทุนที่ยังมี
ความต้องการสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเร่งพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มฐานรายได้ให้มากขึ้น 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนำมาซึ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเพื่อความยั่งยืนและความมีเสถียรภาพทางการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะปัจจัยเชิงสถาบัน เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างองค์กร ลักษณะของผู้บริหาร กระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ซึ่งจะทำให้
การศึกษามีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2) ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (5) แนวทางการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเป็น
องค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ข้าราชการในส่วนกลางและข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 
11,967 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาจำนวน 400 คน โดยคำนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเปน็
สัดส่วน และแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ
มาก (2) ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  (4) ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการความรู้มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง การฝึกอบรมและการศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง ส่วนปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูง กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวัฒนธรรมองคก์าร
มุ่งเน้นการปรับตัวและวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงานมี
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งหมดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (5) แนวทางการพัฒนาสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ คือ ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในการให้ความรู้และ
สวัสดิการที่เหมาะสม ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกับบุคลากรภายในองค์การ  
 

คำสำคัญ:  องค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

 
Abstract 

 The objectives of this research were five-fold: (1) to study the level of being a strategy focused 
organization of the Office of the Basic Education Commission (OBEC) ; (2) to study the human resource 
development of the organization factor of the OBEC; (3) to study the organizational culture factor of the OBEC; 
(4) to study the relationship between the human resource development organization factor and the 
organizational culture factor in being  a strategy focused organization of the OBEC; and (5) to study the guidelines 
in the developing the OBEC as being a strategy focused organization.  
 
  
1 นักศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2,3 รองศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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 This study is quantitative research. The total population was 11,967 people comprising of the OBEC 
officers from the central area and the Office of Educational Service Areas. A total of 400 respondents, using the 
Taro Yamane formula, comprised the final sample examined. Sampling method was stratified sampling multi-
step and simple random. The instrument was a questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient. 
 Research results revealed that (1) the level of being a strategy focused organization of the OBEC was at 
a high level; (2) The human resource development of the organization factor was averaged at a high level overall; 
the highest mean score was Education; (3) The Organizational culture factor was averaged at a high level overall; 
the highest mean score was the organizational culture focused on quality; (4) The human resource development 
of the organization factor was positively correlated with being a strategy focused organization. The knowledge 
management has a high level of relationship.Training and education had a relatively high correlation.  
The organizational culture factor was positively correlated with being a strategy focused organization.  
The organizational culture focused on adaptability and organizational culture focused on quality have a high 
level of relationship. As for organizational culture focused on teamwork had a relatively high correlation, all were 
statistically correlated at the .01 level; (5) Guidelines for developing of the OBEC as a strategy focused 
organization, found that the organization's personnel should be given priority both in terms of development, 
knowledge and appropriate welfare. The suggestion is that there should be a plan to enhance the organizational 
culture to create a sense of cooperation with the personnel within the organization. 
 

Keywords: Strategy Focused Organization, Human Resource Development Organization, Organizational Culture, 
the Office of the Basic Education Commission 

 
บทนำ  
 กระแสการปฏิรูประบบราชการตามแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทำให้หน่วยงานราชการต้องปรับรูปแบบการบริหาร
หน่วยงานให้เป็นองค์การสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การเพื่อรองรับการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือประชาชนท่ามกลางสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ องค์การสมัยใหม่นี้ให้ความสำคัญต่อทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งโครงสร้างและระบบงานยืดหยุ่น กล่าวคือมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและระบบงานที่เอื้อต่อการบริหารเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจได้มากขึ้น (เสน่ห์ จุ้ยโต , 
2551) ในการปฏิรูประบบราชการของไทยอันเป็นที่มาของการกำหนดพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้นำเครื่องมือหรือเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐคือ การบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) (พสุ เดชะรินทร์, 2549)  ซึ่งรูปแบบขององค์การสมัยใหม่ที่มีการบริหารยุทธศาสตร์เป็นจุดมุ่งเน้นขององค์การกค็ือ 
องค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy – Focused Organization) โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสรา้งเครื่องมือสำหรับการบรหิารสมัยใหม่
ที่เรียกว่า Balanced Scorecard ของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton และได้มีการศึกษาเพื่อนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้
ในระดับองค์การจนได้ข้อสรุปอันเป็นหลักการสำคัญในการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การ
แปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิงปฏิบัติ การจัดองค์การให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ การทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่
ของทุกคน การทำให้ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และการใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั ้งขึ ้นจากการปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 อันก่อให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์การให้เป็นองค์การขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานในสังกัดที่ต้องดูแลทั้งส่วนกลาง
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศถึง 225 เขตพื้นที่การศึกษา และยังเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนา 
สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ดังวิสัยทัศน์ขององค์การ “สร้างคุณภาพทุน
มนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2563) ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีจุดอ่อนหลายประการที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข และจากผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังพบว่าต้องมีการปรับปรุงการ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๔๑ 

บริหารจัดการภาครัฐค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในด้านการบรรลุผลลัพธ์การดำเนินการ การนำองค์การ การมุ่งเน้นบุคลากร และการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ปัจจุบัน นับเป็นความท้าทาย
ขององค์การในการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้จากภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เน้น
ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ที่ดีเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายของนโยบายที่กำหนดไว้  
 จากผลการพิจารณา PMQA และประเด็นปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
ได้นั้น มีความเกี่ยวพันกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การและวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแนวใหม่
เพื ่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะนำพาองค์การสู ่ความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแนวใหม่ 
ประกอบด้วย การพัฒนาด้วยการศึกษาเล่าเรียน การพัฒนาด้วยการฝึกอบรม และการพัฒนาด้วยการจัดการความรู้ (เสน่ห์ จุ้ยโต , 
2554) ส่วนของวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นค่านิยม ความเชื่อ บรรทัดฐานที่มีร่วมกันบุคลากรในองค์การ เป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจ
บุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งไปสู่ทิศทางความสำเร็จหรือเป้าหมายขององค์การร่วมกัน โดยเฉพาะการบริหารยุทธศาสตร์ได้ให้
ความสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์การมากขึ้นและถือว่าปัจจัยวัฒนธรรมองค์การมีส่วนเกื้อหนุนความสำเร็จของการบริหารที่มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ด้วย  (ธนชัย ยมจินดา, 2556) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็น
องค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 
 5. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
กรอบแนวคิด ตัวเข้ม, ชิดซ้าย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดขององค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy - Focused Organization) ของ Robert S. Kaplan 
และ David P. Norton (2001) และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ปัจจัยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์องค์การ โดยศึกษาจากตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแนวใหม่ตามแนวคิดของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554)  
ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษาการจัดการความรู้ และปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้น
การปรับตัว โดยศึกษาจากแนวคิดวัฒนธรรมองค์การของ Richard L. Daft (1997) วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพตามแนวคิด
การบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548) วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงานตาม
แนวคิดวัฒนธรรมองค์การยุคโลกาภิวัตน์ของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยน 1 บรรทัด 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๔๒ 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง 
เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวโดยใช้แบบสอบถาม  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้าราชการที่
ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนรวม 225 เขต รวมประชากรทั้งสิ้น 11,967 คน 
 กลุ ่มตัวอย่าง การศึกษาครั ้งนี ้ได ้กำหนดกลุ ่มตัวอย่างของประชากรโดยใช้ส ูตรการคำนวณของ Taro Yamane  
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ .05 หรือ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน และวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ
อย่างเป็นสัดส่วนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จำนวน
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 104 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 42 เขต ได้จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 202 คน สำหรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 
183 เขต ใน 77 จังหวัด ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เนื่องจากมีจำนวนประชากรจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่ 77 จังหวัด จึงต้อง
ทำการสุ่มในระดับภาค เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในระดับจังหวัด แล้วจึงทำการสุ่มในระดับจังหวัดอีกครั้ง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา โดยแต่ละเขตจะอยู่ในจังหวัดที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ ได้จำนวน
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 94 คน  
 เครื่องมือในการวิจัย  ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีคำถามในลักษณะปลายปิดและปลายเปิด แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิดลักษณะคำถามเป็นชนิด
ให้เลือกตอบ (Check list) จำนวน 5 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 ตอนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การ และปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ 
 ตอนที ่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื ่อสอบถามความคิดเห็นเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนาสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) หากค่า 
IOC มีค่ามากกว่า .50 ข้อคำถามนั้นสามารถนำไปใช้ได้ แต่หากค่า IOC มีค่าน้อยกว่า .50 ให้ตัดข้อคำถามนั้นทิ้งหรือปรับแก้ตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ค่า IOC เท่ากับ 1 ในข้อคำถามทุกข้อ  
 2. การหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ตามผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบกับ 
กลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ทำการศึกษา จำนวน 30 คน แล้วจึงนำแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
โดยวิธีการของ Cronbach (Cronbach’s reliability coefficient alpha) ซึ่งจะต้องได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ยอมรับท่ี .700 โดยผลการวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับได้ .994 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงพรรณนาเพื่อพรรณนาเกี่ยวกับ
ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พรรณนาความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิง
อนุมาน ในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
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๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๔๓ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1  เพื ่อศึกษาระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการวิจัย พบว่า ความเห็นเกี่ยวกับระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลปรากฏว่า การแปลง
ยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิงปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.25รองลงมาคือ การจัดองค์การให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14  การใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 การทำให้ยุทธศาสตร์ 
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และการทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ 3.89 ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1  ความคิดเห็นต่อระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ x  S.D การแปลผล 
1. การแปลงยุทธศาสตร์ให้มคีวามหมายเชิงปฏิบัต ิ 4.25 0.68 มาก 
2. การจัดองค์การให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร ์ 4.14 0.72 มาก 
3. การใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 4.03 0.88 มาก 
4. การทำให้ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 3.92 0.84 มาก 
5. การทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน 3.89 0.87 มาก 

รวม 4.04 0.80 มาก 
 

 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 เพื ่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 โดยการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 รองลงมาคือ การจัดการความรู ้อยู ่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.92 และการฝึกอบรมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.59  
 3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 โดยวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ 
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงานอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการปรับตัวอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
 4. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 4 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการวิจัย พบว่า  
  4.1 ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การ ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา และการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (r = .84) โดยการจัดการ
ความรู้มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = .82) กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำหรับการฝึกอบรมและการศึกษามีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง ( r = .79 และ .73 ตามลำดับ) กับการเป็นองค์การมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน พบว่า การฝึกอบรมมีความสัมพันธใ์น
ระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน และมีความสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการแปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิงปฏิบัติ การจัดองค์การให้
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ การทำให้ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และการใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการทำให้ยุทธศาสตร์เป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการแปลงยุทธศาสตร์ให้มี
ความหมายเชิงปฏิบัติ การจัดองค์การให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ การทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน และการใช้
ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการเป็นองค์การ
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการแปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิงปฏิบัติ และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงกับการเป็นองค์การ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๔๔ 

มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการจัดองค์การให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ การทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน การทำให้
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และการใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
  4.2 ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการปรับตัว วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ และ
วัฒนธรรมองค์การมุ ่งเน้นทีมงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ ่งเน้นยุท ธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (r = .82) โดยวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการปรับตัว และวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = .82 และ .80 ตามลำดับ) กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงานมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง ( r = .77) กับการเป็นองค์การมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นองค์การมุ ่งเน้นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการปรับตัว 
มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง และมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการแปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมาย
เชิงปฏิบัติ การจัดองค์การให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ การทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน และการทำให้
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ส่วนวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ และวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงานมีความสัมพันธ์
ในระดับค่อนข้างสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการแปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิงปฏิบัติ การจัดองค์การให้
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ การทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน การทำให้ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง 
และการใช้ความเป็นผู้นำของผู้บริหารผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การและปัจจัยวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นองค์การมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 

ตัวแปรอิสระ 
การเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การ 
  - การฝึกอบรม 
  - การศึกษา 
  - การจัดการความรู ้

.84 

.79 

.73 

.82 

.00 

.00 

.00 

.00 

สูง 
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง 

สูง 
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ 
  - วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการปรับตัว 
  - วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ 
  - วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงาน 

.82 

.82 

.80 

.77 

.00 

.00 

.00 

.00 

สูง 
สูง 
สูง 

ค่อนข้างสูง 
 

 5. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 5 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ จากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานควรให้ความสำคัญกับบุคลากรขององค์การ ทั้งในด้านการพัฒนาให้ความรู้ และสวัสดิการที่เหมาะสม การกำหนดยุทธศาสตร์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีความชัดเจนท้ังยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดในการประเมินผล และควร
มีการสื่อสารที่ชัดเจนในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้
ให้แก่บุคลากรในองค์การ  
 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า มีระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยการแปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิง
ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่การทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคนมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด จะเห็นได้ว่าสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการบริหารองค์การตามหลักการสำคัญ 5 ประการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
ตามแนวคิด Strategy - Focused Organization  ของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton (2001) โดยเฉพาะในด้านการ
แปลงยุทธศาสตร์ให้มีความหมายเชิงปฏิบัติ คือการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์  
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ในรูปแบบแผนที่ยุทธศาสตร์ หรือแผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์การ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรของ
องค์การทุกระดับได้รับทราบ สอดคล้องกับวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2556) ที่กล่าวถึงการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ 
แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี ้วัดไปปฏิบัติโดยการเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์การได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ การกำหนดแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี/ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการแปลงยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติของ สุรพร เสี้ยนสลาย 
(2549) และสุพานี สฤษฎ์วานิช (2554) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการแปลงยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติโดยการนำยุทธศาสตร์ขององค์การมา
วิเคราะห์และกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การดำเนินงานประจำปี ในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอาจต้องมีการพัฒนาในด้านการทำให้การสนองต่อยุทธศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยมีระบบการให้รางวัลหรือค่าตอบแทน
แก่บุคลากรตามความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมมากขึ้น ประกอบกับการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาอาชีพ ทักษะ ของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวคิดของจินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548)  
ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของระบบการจูงใจว่าสามารถช่วยสนับสนุนให้การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้อง
มีการเชื ่อมโยงเป้าหมายการทำงานรายบุคคลโดยกำหนดตัวชี ้วัดในระดับบุคคล เพื่อสร้างความตระหนักและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์องค์การ ดังที่ พสุ เดชะรินทร์ (2551) ได้เสนอแนวทางในการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล โดยการกำหนดตัวช้ีวัดในระดับบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การเพื่อ
เชื่อมโยงเป้าหมายให้มุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เพื่อบุคลากรทุกระดับจะได้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้วย โดยอาจใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้, 2553) เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ บูรณา
การมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคคล เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสำนักงานคณะกรรม การ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศ จึงทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของ
การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการให้และรับความรู้และประสบการณ์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างจิตสำนึก การ
เพิ่มพูนทักษะให้ความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2545) โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถศึกษาต่อในสถาบันศึกษาทั้งใน 
และนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในองค์การ เพื่อพัฒนาตนเองตามแนวคิดการพัฒนาตนเองของ 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะความชำนาญและมีคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพที่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” รวมทั้งการกำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในทุกมิติที่มุ่งเน้นคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ ได้แก่ มุ่งเน้นผู้รับบริการ คือ ครู และผู้เรียน ให้ได้รับการบริการทางการศึกษา
ที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ ทุกคนในองค์การ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์การให้ประสบ
ความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ที่เสนอว่าวัฒนธรรม
องค์การมุ่งเน้นคุณภาพต้องให้ความสำคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ  กลุ่มคุณภาพงาน การบริหารโดยมุ่งวัตถุประสงค์ และการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ ประกอบกับแนวทางการมุ่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2548) จึงทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพในระดับมาก 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การและปัจจัย
วัฒนธรรมองค์การกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการเป็นองค์การ
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่ องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
หน่วยงานใหญ่ที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด  
ที่ให้บริการในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จึงต้องมีการจัดการความรู้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ รวมทั้งระบบการจัดการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลด้านการศึกษาจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 225 เขต ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การให้ประสบความสำเร็จ 
สอดคล้องกับแนวคดิของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton (2004) ที่ได้เสนอว่าการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ต้องใช้
เครื่องมือ Balanced Scorecard ในการพิจารณาประสิทธิภาพขององค์การในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านการเจริญเติบโตและการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จสู่การเป็นองค์การมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์โดยสมบูรณ์ ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านสารสนเทศ ปัจจัยด้านองค์การ โดยองค์การจะต้องพิจารณาถึง
ความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้มีทักษะ มีความรู้ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์องค์การ พิจารณาถึงความ
เพียงพอและศักยภาพด้านสารสนเทศขององค์การ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการความรู้ในองค์การในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
และเป็นฐานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานย่อยสามารถแบ่งปันความรู้ซึ ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ปัจจัยด้ านองค์การ ซึ ่งในที่นี ้คือ 
วัฒนธรรมองค์การยังเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและค่านิยมขององค์การ สำหรับปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ 
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการปรับตัวและวัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ 
เนื่องจากภารกิจหลักในการดูแลและพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศให้มีคุณภาพและเท่าเทียมเสมอภาคกันทำให้การดำเนิน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มักเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและบางครั้งต้องปรับเปลี่ยนวิธกีาร
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ทางสังคมด้วย ผู้บริหารองค์การตลอดจนบุคลากร จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการตามนโยบาย 
เพื่อให้ภารกิจลุล่วงอย่างมีคุณภาพได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Richard L. Daft (1997) Cameron และ Quinn (อ้างใน พิชญา  
สดชื่นจิตต์ และ พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์, 2556 หน้า 52) และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ที่ได้อธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรม
มุ่งเน้นการปรับตัว หรือวัฒนธรรมแบบมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าเป็นค่านิยมองค์การที่ส่งเสริมให้บุค ลากรมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการทดลองสิ่งใหม่ ๆ มีอิสระในการคิดและตัดสินใจ และสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา งานวิจัยของ Seyed Abbas Mousavi, Seyed Yaghoub Hosseini 
และ Neda Hassanpour (2015) ยังได้ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร : ประสบการณ์ของ
ชาวอิหร่านในสาขาธนาคารของรัฐ โดยผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์กรความสามารถในการปรับตัวมีผลต่อประสิทธิภาพของ
ธนาคาร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ คุณัญญา สัจจวีระกุล และการุณ พงศ์ศาสตร์ (2561) พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิงยุทธศาสตร์แบบ
ปรับตัวส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสำเร็จตอ่องค์กร นอกจากน้ีสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้เห็นความสำคัญต่อการ
บริหารองค์การตามวิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” ให้ความสำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด
ความสำเร็จที่มีคุณภาพ การศึกษาของผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพ และแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งองค์การ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณภาพ มีการจัดการที่มาตรฐาน และให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการในทุกมิติ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร. และแนวคิดของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554) ที่นำเสนอว่าวัฒนธรรม
องค์การมุ่งเน้นคุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์การยุคโลกาภิวัตน์ที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนำการวิจัยไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ๆ  ดังนี้ 
 1. ควรวางแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ชัดเจนมากขึ้น เพื ่อสร้างความรู้สึกร่วมกับบุคลากรภายในองค์การ  
ให้มีเป้าหมายและมุ่งไปสู่ความสำเร็จขององค์การร่วมกัน 
 2. ควรมีการวางแผนพัฒนาอาชีพ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสมซึ่งจะส่งผลต่อการ 
เป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 
 3. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนให้การบริหารยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จ 
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
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๕๔๗ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ หรือในระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อศึกษาระดับ
การเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เพื่อวัดระดับการเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์และถอดบทเรียนจากต้นแบบ
ที่ดี (Best Practice) สำหรับการพัฒนาสู่การเป็นองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์  
 3. ควรมีการศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาองค์การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาการดำเนินการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
2) ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 3) ศึกษาวัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีบุคลากรทั้งหมด 255 คน และได้กลุ่ม
ตัวอย่างตามเครซี่และมอร์แกน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยมีด้านการวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ด้านการประเมินผลงาน
ยุทธศาสตร์ และด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมากตามลำดับ 2) สมรรถนะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมทั้ง 8 สมรรถนะอยู่ในระดับมากและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีสมรรถนะด้านตัวแทนสมรรถนะด้านนัก
นวัตกรรมสมรรถนะด้านผู้ตรวจสอบงานตามลำดับ 3) วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นวัฒนธรรม
องค์การโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์การด้านสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์การด้านตั้งรับเชิงรุกอยู่ในระดับ
มาก วัฒนธรรมองค์การด้านตั้งรับเฉื่อยชาอยู่ในระดับปานกลาง  4) สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับ
การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับการ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

คำสำคัญ:   สมรรถนะผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to; 1) study the operation of Nonthaburi Provincial Administrative 
Organization, 2) study executive competency of Nonthaburi Provincial Administrative Organization, 3) study 
organizational culture of Nonthaburi Provincial Administrative Organization and 4) study relationship between 
executive competency and organizational culture in strategic management of Nonthaburi Provincial 
Administrative Organization. 
 The population used in the study was 255 personnel of the Nonthaburi Provincial Administrative 
Organization and 160 persons by the Krejcie and Morgan’s sample size calculation.  The instrument used for data 
collection was questionnaire.  The statistical methodology used included percentage, mean, standard deviation, 
and Pearson Product Moment Correlation. 
 Findings from the research are as follows. 1) The overall four aspects of Nonthaburi Provincial 
Administrative Organization’s strategic management was found at high level, with the situation analysis was at  
   

1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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moderate level the preparation of annual government action plan was strategic plan evaluation. 2) The overall 
eight competencies of Nonthaburi Provincial Administrative Organization’s executives competencies was at high 
level and each aspect was at high level with official representative competency, innovator competency, and 
inspector competency, respectively. 3) The overall three aspects of the organizational culture of Nonthaburi 
Provincial Administrative Organization was at substantial level, with the creative competency and proactive 
defense competency were at substantial level whereas the inactive defense competency was at moderate level.  
4) The executive competency has positive relationship with strategic management of Nonthaburi Provincial 
Administrative Organization at moderate level while organizational culture has positive relationship at moderate 
level with strategic management of Nonthaburi Provincial Administrative Organization.    
 

Keywords: Executive Competency and Organizational Culture, Strategic Management, Nonthaburi Provincial 
Administrative Organization 

 
บทนำ 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มีการนำเครื่องมือใหม่ทางการบริหารมาใช้โดยใช้ฐาน
แนวคิดของธุรกิจเป็นสำคัญที่เรียกว่า “Business Like Approach” ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การต้องมีสมรรถนะสูง (High 
Competency) ที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้บริหารแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ที่เรียกว่า ซีอีโอ (Chief Executive Officer: CEO) การ
บริหารองค์การแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: SBU) และต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการภาครัฐ แนวคิดจึงนำเครื่องมือการจัดการเชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้ และเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบราชการอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยมีการปฏิรูประบบราชการใหม่เพื่อ
บรรลุเป้าหมาย 7 ประการ ได้แก่ 
 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
นอกจากกระแสการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีส่งผลต่อการบริหารราชการใหม่แล้วยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์
ที่ 6 ว่าด้วยด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชนและแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับและเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชนที่มีความ
ชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีขีดสมรรถนะสูง (High Competency) ปรับวัฒนธรรมองค์การ (Organizational 
Culture) ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา กระแสการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กระแสการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (New Public Governance: NPG) 
นำไปสู่การบริหารราชการใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารสมรรถนะที่องค์การภาครัฐสมัยใหม่ต้องพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
ให้มีขีดความสามารถในการทำงานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะสมรรถนะผู้บริหาร (Executive Competency) ที่ต้องให้
ความสำคัญและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result) 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันการณ์ที่
รวดเร็วและรุนแรง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบท่ัวไปที่ได้นำแนวคิดการบริหารราชการที่มุ่งเน้น
การบริหารยุทธศาสตร์มาเป็นหลักในการบริหารราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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 ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสมรรถนะผู้บริหาร ปัญหาวัฒนธรรมองค์การ และปัญหาการบริหาร
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวจึงศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การ
กับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 2. วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยเรื ่องความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การกับการบริหาร
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่เป็นข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 255 คน กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางเครซี่และเมอร์แกน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 
.05 หรือ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 160 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้แบบวิธีสัดส่วนตามจำนวนประชากรของส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 เครื่องมือในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีคำถามในลักษณะปลายเปิด แบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น  
3 ตอน ประกอบด้วย 
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 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคำถามปลายปิดลักษณะคำถามเป็น
ชนิดให้เลือกตอบ (check list) จำนวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลักษณะคำถามเป็น
ชนิดมาตรวัดประมาณค่า (rating scale)  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับสมรรถนะผู้บริหารและระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลักษณะคำถามเป็นชนิดมาตรวัดประมาณค่า (rating scale) 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การหาความเที ่ยงตรง (validity) โดยนำแบบสอบถามที ่ผ ู ้ว ิจัยสร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง และสมบูรณ์ของคำถามแต่ละข้อ เพื่อให้ตร งตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จากนั้นนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการในข้ันตอนต่อไป 
 2. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่จะวัดว่ามีความชัดเจน 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย มีความเหมาะสม และนำแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องทั้งเรื่อง ภาษา และเนื้อหา
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
 3. การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยการนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วไปตรวจสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ทำการศึกษา จำนวน 30 คน แล้วจึงนำแบบสอบถามที่ได้มา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ Cronbach ซึ่งจะต้องได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ยอมรับท่ี .700 โดยผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้ 0.986 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะ 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างพรรณาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารยุทธสาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยเป็นไปตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (n = 160) 
 

การบริหารยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี 

ค่าเฉลี่ย 
 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล อันดับท่ี 

1. การวิเคราะหส์ถานการณ ์ 3.48 0.69 ปานกลาง 4 
2. การจัดทำแผนยุทธศาสตร ์ 3.68 0.74 มาก 3 
3. การจัดทำแผนปฏิบตัิราชการประจำปี 3.81 0.75 มาก 1 
4. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์ 3.70 0.79 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.67 0.74 มาก  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับส่วนการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 รองลงมาคือ การประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 
 2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยเป็นไปตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

สมรรถนะผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย 
 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

แปลผล อันดับท่ี 

1. สมรรถนะนักนวัตกรรม 3.86 0.75 มาก 2 
2. สมรรถนะตัวแทน 3.95 0.73 มาก 1 
3. สมรรถนะผู้ผลิต 3.76 0.73 มาก 5 
4. สมรรถนะผู้อำนวยการ 3.79 0.73 มาก 4 
5. สมรรถนะผู้ตรวจสอบงาน 3.81 0.69 มาก 3 
6. สมรรถนะผู้ประสานงาน 3.66 0.73 มาก 7 
7. สมรรถนะพี่เลี้ยง 3.72 0.70 มาก 6 
8. สมรรถนะผู้ให้บริการ 3.60 0.74 มาก 8 

รวมเฉลี่ย 3.77 0.73 มาก  
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนนทบุรีในส่วนของสมรรถนะผู้บรหิาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสมรรถนะด้านตัวแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สมรรถนะด้านวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.75 และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 เพื่อศึกษาระดับวัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยเป็นไปตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 

วัฒนธรรมองค์การ ค่าเฉลี่ย 
 ( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D) 

แปลผล อันดับท่ี 

1. วัฒนธรรมองค์การสร้างสรรค ์ 3.53 0.64 มาก 1 
2. วัฒนธรรมองค์การตั้งรับเฉื่อยชา 3.41 0.57 ปานกลาง 3 
3. วัฒนธรรมองค์การตั้งรับเชิงรุก 3.46 0.46 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.47 0.56 มาก  
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในด้านวัฒนธรรมองค์กร  
ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์การสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การตั้งรับเชิงรุก มีค่าเฉลี่ย 3.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 4. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 4 เพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะผู้บริหารและปัจจัย
วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จากผลการวิจัยพบว่า  
  4.1 สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี (r = 0.79) 
  4.2 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างสูงกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี (r = 0.72) 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีควรอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
  การบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก   
โดยมีด้านการวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีอยู่ในระดับมาก ด้านการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
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  ผลการวิจัยเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่ในระดับกลางกลาง ( x = 3.48) ใช้เครื่องมือการ
วิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ยังขาดการนำเอาหลักการวิเคราะห์ที่ถูกต้องมาใช้ กล่าวคือ การจำแนกว่าอะไรเป็นปัจจัยภายใน 
(Internal Factor) และอะไรเป็นปัจจัยภายนอก (External Factor)  นอกจากนี้ยังขาดการนำหลักความครบถ้วนมาใช้ กล่าวคือ 
ปัจจัยภายนอกต้องใช้ PEST Model  ปัจจัยภายในต้องใช้ 7 Ss. เป็นต้น ฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรีมีการนำเครื่องมือ SWOT Analysis มาใช้จริง และยังมิได้คำนึกถึง 3 หลักการ คือ หลักถูกต้อง หลักครบถ้วน และ
หลักความเป็นจริง  
  สำหรับด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อยู ่ในระดับมาก ( x = 3.68) เนื ่องจากได้มีกำหนดองค์ประกอบของแผน
ยุทธศาสตร์ไว้อย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนดไว้ แต่มีข้อสังเกตว่า  
การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.45) ซึ่งอาจกำหนดวิสัยทัศน์ขาดการมีส่วนร่วม และมิใช่เป็นวิสัยทศัน์
องค์การ แต่เป็นวิสัยทัศน์การพัฒนามากกว่า  
  ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีก็เช่นกันอยู่ในระดับมาก ( x = 3.81) เนื่องจากได้มีการกำหนดองค์ประกอบ
ของการเขียนโครงการไว้อย่างครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนดไว้ 
  ด้านการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ก็เช่นกันอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70)  เนื่องจากได้มีการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย ทำให้การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
  ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์นุช เพียรขุนทด (2554) ที่ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินกลยุทธ์ การควบคุมและประเมิน
กลยุทธ์อยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปเหมือนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 2. สมรรถนะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
  สมรรถนะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 8 สมรรถนะ อยู่ในระดับมาก  
( x = 3.77) โดยมีสมรรถนะด้านนักนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.86) ด้านตัวแทนอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95) ด้านผู้ผลิตอยู่ 
ในระดับมาก ( x =  3.76) ด้านผู ้อำนวยการอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79) ด้านผู ้ตรวจสอบงานอยู ่ในระดับมาก ( x = 3.81)  
ด้านผู้ประสานงานอยู่ในระดับมาก ( x = 3.66) ด้านพี่เลี้ยงอยู่ในระดับมาก ( x = 3.72) ด้านผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก ( x = 3.60) 
  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้
มีสมรรถนะสูง โดยเฉพาะการส่งผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะในการ
บริหารในหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยของรัฐเปิดทำการฝึกอบรม รวมทั้งสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร โดยกำหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับการอบรม ทำให้ผู้บริหาร
มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวม และสมรรถนะทั้ง 8 สมรรถนะอยู่ในระดับมากด้วย  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสมรรถนะพบว่า สมรรถนะด้านตัวแทน (Broker) อยู่ในระดับมาก 
( x = 3.95) เป็นอันดับที่ 1 เนื่องจากต้องทำหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยต่อรองผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาในฐานะนักการเมืองท้องถิ่น 
สมรรถนะด้านนักนวัตกรรม (Innovator)  อยู่ในระดับมาก ( x = 3.86) เป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่อยู่ตลอดเวลา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมิน
ประสิทธิภาพเพื่อรับรางวัลต้องมีนวัตกรรม (Innovation) ทำให้นักนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอยู่ในอันดับที่ 2 
และสมรรถนะด้านผู้ตรวจสอบงาน (Monitor) อยู่ในระดับมาก ( x = 3.81) อยู่ในอันดับที่ 3 ก็เนื่องจากต้องมีการติดตามประเมินผล
โครงการอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะไม่สามารรถเบิกเงินตามงวดงบประมาณโครงการได้  อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า สมรรถนะด้านผู้
ให้บริการ (Facilitator) อยู่ในระดับมาก ( x = 3.60) แต่อยู่ในอันดับที่ 8 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
ผู้บริหารยังมีพฤติกรรมที่เป็นผูบ้ังคับบัญชา หรือเป็นเจ้านายมากกว่าเป็นผู้อำนวยบริการหรอืผู้ให้บริการแก่ผู้ใต้บงัคับบัญชาให้ทำงาน
อย่างเต็มที ่
 3. วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
  วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่าส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมองค์การทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าวัฒนธรรมองค์การสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ( x = 3.53) วัฒนธรรมองค์การ
ตั้งรับเฉื่อยชาอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.41) วัฒนธรรมองค์การตั้งรับเชิงรุกอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.46) 
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  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดนนทบุรีที่กำหนดให้มีการสร้าง บริหาร และธำรงรักษาวัฒนธรรมองค์การ โดยมีการกำหนดว่ามุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์การแบบ
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และวัฒนธรรมองค์การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ ่งส่งผลทำให้วัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก ( x = 3.53) 
  อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังมีพฤติกรรมองค์การแบบวัฒนธรรมตั้งรับเฉื่อยชาอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ( x =  3.41) และพฤติกรรมองค์การแบบวัฒนธรรมตั้งรับเชิงรุกอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.46) การที่มีพฤติกรรม
องค์การใน 2 วัฒนธรรมดังกล่าว ทำให้เหนี่ยวรั้งมิให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์การแบบสร้างสรรค์ แต่ยังมี
พฤติกรรมแบบตั้งรับเฉื่อยชาและพฤติกรรมตั้งรับเชิงรุกสอดแทรกอยู่เสมอ 
  ฉะนั้นจึงต้องคิดค้นหาหนทางสร้าง บริหาร และธำรงรักษาให้เกิดวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น และ  
ลดเลิกวัฒนธรรมองค์การแบบตั้งรับเฉื่อยชาให้หมดไปหรือน้อยลง ซึ่งจะทำให้ส่งผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารยุทธศาสตร์  
สู่ความสำเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านสร้างสรรค์ที่ต้องปรับปรุงมี 2 ข้อ ได้แก่ 
  1) กระตุ้นการทำงานท่ีท้าทายความสามารถ 
  2) สร้างบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านตั้งรับเฉื่อยชาที่ต้องปรับปรุงมี 3 ข้อ ได้แก่ 
  1) ลดการยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในการทำงาน 
  2) ลดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
  3) ลดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยตนเอง 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านตั้งรับเชิงรุกที่ต้องปรับปรุงมี 3 ข้อ ได้แก่ 
  1) ปรับพฤติกรรมให้มีการคุยกัน เจรจากันเพื่อหาข้อยุติร่วมกันเมื่อมีความขัดแย้ง 
  2) ปรับพฤติกรรมให้ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยการส่งเสริมให้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น 
  3) ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันทำงานให้มากขึ้น โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรให้มากขึ้น 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู ้บริหารและวัฒนธรรมองค์การกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดนนทบุรี 
  4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ค่อนข้างสูง (r = 0.79) กับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
   ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากสมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 
   ประการแรก ได้มีการศึกษาโดยทั่วไปแล้วพบว่า ผู้บริหาร (Style) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความเป็นเลิศของ
องค์การ หรือความสำเร็จขององค์การ (In search of excellence)  
   ประการที่สอง ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ (Leadership) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ ธนาทิพย์ ชมเชยวงศ์ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหาร
กับการบริหารยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
การบริหารยุทธศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   ประการที่สาม ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่า ผู ้บริหารที่มีสมรรถนะสูงจะทำให้องค์การบริหารงานประสบ
ความสำเร็จ ฉะนั้นจึงได้มีการกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีสมรรถนะการบริหาร  
4 สมรรถนะ ประกอบด้วย 
   สมรรถนะที่ 1 สมรรถนะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
   สมรรถนะที่ 2  สมรรถนะความสามารถในการเป็นผู้นำ 
   สมรรถนะที่ 3 สมรรถนะความสามารถในการพัฒนาคน 
   สมรรถนะที่ 4 สมรรถนะการคิดเชิงกลยุทธ์ 
  นอกจากนี้ สมรรถนะผู้บริหารมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ โดยเฉพาะการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การ
โดยผู้บริหารต้องมีสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน ได้แก ่
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  4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จาก
การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ค่อนข้างสูง (r = 0.72) กับการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
   ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ทฤษฎีการบริหารองค์การสมัยใหม่ที่อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์การคือ 
ปัจจัยเหตุ (cause) ที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ และวัฒนธรรมองค์การก็เป็นปัจจัยหรือตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การที่ดีจะก่อให้เกิดการบริหารยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จ วัฒนธรรมองค์การที่ไม่
ดีจะทำให้เกิดการบริหารยุทธศาสตร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมปอง สุวรรณเพชร (2551) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
และวัฒนธรรมองค์การกับการบริหารเชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษากลุ่มเรือนจำเขต 3 ข้อค้นพบงานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับค่อข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ (2) ปัจจัยการบริหารองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ และ (3) ปัจจัยการบริหารองค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จำนวน 162 คน กำหนดขนาดตัวอย่างได้ 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ
แบบข้ันตอน  
 ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระดับปาน
กลาง (2) ปัจจัยการนำองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3) ปัจจัยด้านการบริหารยุทธศาสตร์  
การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถทำนายการเป็นองค์การที ่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้ร้อยละ 89.30  
 

คำสำคัญ:  การบริหารองค์การ องค์การสมรรถนะสูง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 

Abstract 
 The objectives of this study are (1) to study the level of high performance organization of the Faculty of 
Fine Arts, Chiang Mai University; (2) to investigate factors in association with status of a high performance 
organization of the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University; and (3) to indentify factors affecting the status of 
a high performance organization of the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University. 
 This study is a survey research. The target populations were 162 personnels who work for the Faculty of 
Fine Arts, Chiang Mai University, with 116 sample size. The tool used in this study is a questionnaire. The statistic 
parameters for analyzing the data included frequencies, percentages, means, standard deviations, Pearson 
Correlation Coefficients and the outcomes from Stepwise Multiple Regression Analysis.  
 The findings from the study revealed that (1) the level of high performance organization of the Faculty 
of Fine Arts, Chiang Mai University was in moderate level. (2) The leading of the organization, the administration 
of strategy, the administration of modern organization, and the focus on human resource were proved to have 
positive correlation with the status of a high performance organization of the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai 
University. (3) the factors affected the status of a high performance organization of the Faculty of Fine Arts, Chiang  
 

  
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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Mai University, were found out to be the administration of strategy, the administration of modern organization 
and the focus on human resource. And the predictation of high performance organization’s level of the Faculty 
of Fine Arts, Chiang Mai University was 89.30 percent. 
 

Keywords: Administration of Organization, High Performance Organization, Faculty of Fine Arts, Chiang 
 Mai University 
 
บทนำ  
 ในปัจจุบัน องค์การต่างๆ ได้เผชิญกับความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการแข่งขันใน
เวทีโลกมากขึ้น องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงพยายามหาแนวทางในการจัดการองค์การในหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้
องค์การสามารถบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างความสามารถขององค์การเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่
ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยการพัฒนาขีดความสามารถให้เทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอื่นเพื่อความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ซึ ่งองค์การจะต้องยึดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื ่อนเพื ่อมุ ่งไปสู ่องค์การที ่ม ีสมรรถนะสูง ( High Performance 
Organization : HPO) องค์การสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่
สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านในทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามเวลา และมีคุณภาพของผลงานท่ีดีเยี่ยม เป็นท่ียอมรับ  
 สถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกัน สถาบันการศึกษามีความต้องการที่จะเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง ต้องการที่จะบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดี
เลิศ สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียน สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สิน งบประมาณ และการหารายได้เชิงพาณิชย์ แต่ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษากำลัง
เผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ของการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปัจจุบันดังจะเห็นได้จากสถิติการเกิดของประชากรลดต่ำลง
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนมหาวิทยาลัยมีมากเกินความต้องการ จำนวนนักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของแต่ละ
มหาวิทยาลัยจึงลดลง หลายมหาวิทยาลัยต้องปิดตัวลง ส่วนที่เหลืออยู่ก็จำเป็นต้องเผชิญปัญหาท้าทายอีกหลายประการทั้งปัญหา
ภายในประเทศและปัญหาด้านคุณภาพของบัณฑิตเมื ่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื ่นๆ ในต่างประเทศ ดังนั้ นเพื ่อความอยู่รอด 
สถาบันการศึกษาต้องปรับตัวท้ังในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 องค์การสมรรถนะสูง เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมและมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะเชื่อว่าความเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูงจะช่วยให้องค์การดำรงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในบริบทของการศึกษาที่ผู ้คนคาดหวังด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การที่
สถาบันการศึกษาจะก้าวไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรบุคคล ความพร้อม
ของบุคลากรทางการศึกษา การมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้นำองค์กรที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย การวางแผนและการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์หรือไปสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งจะช่วยให้เกิดคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ
สถาบันการศึกษา  
 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานวิชาการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำหน้าที่ผลิต
บัณฑิตทางด้านศิลปะและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ หน่วยงาน
ภายในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย หน่วยงานวิชาการซึ่งรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยภาควิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย ภาควิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ รับผิดชอบในการ
เอื้ออำนวยการดำเนินงานของคณะวิจิตรศิลป์ตามพันธกิจทุกด้าน และมีหอศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะวิจิตรศิลป์โดยการนำของคณบดี
คณะวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ได้แบ่งหน่วยงานภายในเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้พันธกิจ
หลักที ่สำคัญ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นความท้าทายในการบริหารงาน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๕๙ 

จะทำการศึกษาการบริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นองค์การที่สมรรถนะสูง โดยศึกษาระดับการเป็นองค์การที่
มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศึกษาปัจจัยการบริหารองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การที่มี
สมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาปัจจัยการบริหารองค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะ
สูงของคณะวิจ ิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื ่อให ้ได้ข ้อมูลที ่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาคณะวิจ ิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีขีดสมรรถนะสูงเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ของการเปลี่ย นแปลง อันจะส่งผลให้คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. เพื ่อศึกษาปัจจัยการบริหารองค์การที ่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 3. เพ ื ่อศ ึกษาป ัจจ ัยการบร ิหารองค ์การท ี ่ม ีผลต ่อการเป ็นองค ์การท ี ่ม ีสมรรถนะส ูงของคณะว ิจ ิตรศ ิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
กรอบแนวคิด 
 ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงทั้งจากนักวิชาการในประเทศ
และต่างประเทศ มาทำการสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงที่เหมาะสมกับบริบทของคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีปัจจัยการบริหารที่สำคัญ 4 ปัจจัย ได้แก่ การนำองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ
สมัยใหม่ และการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นกรอบในการศึกษา และในประเด็นการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง ผู้ศึกษาได้
ประยุกต์ใช้ตัวแบบองค์การสมรรถนะสูง “HPO SCORES” ของ Ken Blanchard (2006) ประกอบด้วย การสื่อสารอย่างเปิดเผย
ระหว่างบุคคลในองค์กร การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
เป็นสำคัญ ระบบโครงสร้างและกระบวนการทำงาน สนับสนุนวิสัยทัศน์ และการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีแนวทางการศึกษา ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่) ที่ปฏิบัติงานในคณะวจิิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 162 คน กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ได้กลุม่
ตัวอย่าง จำนวน 116 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 6 กลุ่มตามสังกัดหน่วยงานภายในคณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะไทย ภาควิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และหอศิลปวัฒนธรรม จากนั้นคำนวณสุ่มหาจำนวนของ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๖๐ 

กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน แจกแบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยใช้วิธีจับสลากตามสัดส่วน
ขนาดตัวอย่างแต่ละหน่วยงาน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด จำนวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยบริหารองค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง
ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ การนำองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์  การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการ
มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ เป็นคำถามปลายปิด จำนวน 24 ข้อ ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศลิป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ การสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคคลในองค์กร การมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นสำคัญ ระบบโครงสร้างและกระบวนการทำงาน สนับสนุนวิสัยทัศน์ และ
การแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม เป็นคำถามปลายปิด จำนวน 24 ข้อ โดยในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นคำถามแบบมาตรวัดประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ในแต่ละข้อคำถาม 0.67 ขึ้นไป 
และทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอยางที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) เท่ากับ .981 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปร ใช้สถิติ Pearson Correlation และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล ใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis: MRA) โดยวิธีแบบข้ันตอน (Stepwise) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ผลการศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 37.1 และส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายวิชาการ 
(อาจารย์) คิดเป็นร้อยละ 54.3  
 1. ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของ
 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง Mean S.D. ระดับ อันดับ 
ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหวา่งบุคคลในองค์กร 
ด้านการมีวสิัยทัศน์ท่ีทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ  
ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ด้านการให้ความสำคญักับผูร้ับบรกิารเป็นสำคัญ  
ด้านระบบโครงสร้างและกระบวนการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์  
ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมสี่วนร่วม  

3.52 
3.16 
3.34 
3.43 
3.34 
3.26 

.751 

.883 

.882 

.726 

.773 

.954 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
5 
3 
2 
3 
4 

ระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง โดยรวม 3.34 .828 ปานกลาง  
 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การที ่ม ีสมรรถนะสูงของคณะวิจ ิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย
ระหว่างบุคคลในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 รองลงมาคือ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นสำคัญ อยู่ใน  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๖๑ 

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 ด้านระบบโครงสร้างและกระบวนการ
ทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 3.26 และด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16  
 2. ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารที ่ม ีความสัมพันธ ์กับการเป็นองค์การที ่ม ีสมรรถนะสูงของคณะวิจ ิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารที ่ม ีความสัมพันธ ์กับการเป็นองค์การที ่ม ีสมรรถนะสูงของคณะวิจ ิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ลำดับ ปัจจัย X1 X2 X3 X4 Y 
1 
2 
3 
4 

การนำองค์การ (X1) 
การบริหารยุทธศาสตร์ (X2) 
การบริหารองค์การสมัยใหม่ (X3) 
การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ (X4) 

1 
.887** 
.823** 
.827** 

 
1 

.865** 

.852** 

 
 
1 

.887** 

 
 
 
1 

 

 การเป็นองค์การสมรรถนะสูง (Y) .844** .878** .910** .915** 1 
   **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการนำองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการมุ่งเน้น
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ตามลำดับ ดังนี้ การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ 
สัมพันธ์กับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากที่สุด (r = .915) รองลงมาคือ การบริหาร
องค์การสมัยใหม่  (r = .910) การบริหารยุทธศาสตร์ (r = .878) และการนำองค์การ (r = .844) ตามลำดับ  
 3. ผลการศึกษาป ัจจ ัยการบร ิหารองค์การท ี ่ม ีผลต่อการเป ็นองค ์การท ี ่ม ีสมรรถนะสูงของคณะว ิจ ิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  ผลการศึกษาป ัจจ ัยการบร ิหารองค์การท ี ่ม ีผลต่อการเป ็นองค ์การท ี ่ม ีสมรรถนะสูงของคณะว ิจ ิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงดังตารางท่ี 3  
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาป ัจจ ัยการบร ิหารองค ์การท ี ่ม ีผลต่อการเป ็นองค ์การท ี ่ม ีสมรรถนะสูงของคณะว ิจ ิตรศิลป์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวม 
 

ลำดับ ตัวแปรทำนาย B Beta t Sig. 
 
1 
2 
3 

ค่าคงท่ี (Constant) 
การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ (X4) 
การบริหารองค์การสมัยใหม่ (X3) 
การบริหารยุทธศาสตร์ (X2) 

.419 
 .358 
.308 
.215 

 
.416 
.350 
.221 

4.028 
5.772 
4.661 
3.335 

.000 

.000 

.000 

.001 
 R = .945  R2 = .893  Adjusted R2 = .890  F = 311.431     

 
 ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำนายปัจจัยการบริหารองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การที่มี
สมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ .05 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ (X4) การบริหารองค์การสมัยใหม่ (X3) และการบริหารยุทธศาสตร์ (X2) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ในการทำนายการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยรวม (Y) เท่ากับ .945 ค่าประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เท่ากับ .893 หมายความว่า การมุ ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการบริหารยุทธศาสตร์ สามารถทำนายการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวม ได้ร้อยละ 89.30 ซึ ่งสามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี ้  Y = .419 + .358(X4)  
+ .308(X3) + .215(X2) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายผล โดยใช้ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งมาจากผล
การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิซึ่งมาจากการศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือวิชาการ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) 
ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 และรายงานผลการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะวิจ ิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้  
 1. การศึกษาระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
  1) ด้านการสื ่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างบุคคลในองค์กร มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่ส ุด ทั ้งนี ้อาจเนื ่อ งจากบุคลากรมีการ
ติดต่อสื่อสาร มีการประสานงานและร่วมมือกันทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทำให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่คณะได้จัดขึ้น บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นของคณะวิจิตร
ศิลป์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านตา่งๆ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีคณะวิจิตร
ศิลป์มีช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายหลายช่องทาง เช่น ผ่านแอฟพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ เว็บเพจ สำหรับการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คณะวิจิตรศิลป์มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ เช่น 
การสื่อสารที่เป็นทางการผ่านการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ 
เช่น งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน สอดคล้องกับ Dewaal (2015, อ้างถึงใน ดุษณีย์ ยศทอง, 
2561) ซึ่งได้อธิบายองค์ประกอบของการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงไว้ว่า องค์การที่มีสมรรถนะสูงจะต้องมีการเปิดเผยและเน้นการ
ปฏิบัติ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการที่สำคัญ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้โอกาสบุคลากรได้
ทดลองการปฏิบัติงานในวิธีการใหม่ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม คณะวิจิตรศิลป์ควรหาแนวทางให้บุคลากรได้มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาในกระบวนการที่สำคัญอย่างเหมาะสมด้วย เนื่องจากพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าข้อคำถามอื่น  
  2) ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้นอกจากบุคลากรจะมีความเต็มใจและ
กระตือรือล้นในการให้บริการแล้ว มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและให้บริการข้อมูลกับผู้รับบรกิารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทันสมัย เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และเว็บเพจของคณะวจิติร
ศิลป์ นอกจากน้ี คณะวิจิตรศิลป์พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยจัดให้มีระบบรับฟังเสียงลูกค้าผ่านระบบรับข้อร้องเรียน (Voice of Customer : VOC) รวมถึงระบบสายตรงถึงผู้บริหารคณะ
วิจิตรศิลป์ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นสำคัญเป็นรายข้อ
พบว่าระดับความคิดเห็นในข้อคำถามเกี่ยวกับการเอาใจใส่พร้อมรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และข้อคำถาม
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด อยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เนื่องมาจากคณะวิจิตรศิลป์มีระบบการรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ แต่ยังไม่มีกลไกในการแก้ปัญหาและการป้องกันการเกิดข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด 
สอดคล้องกับ Ken Blanchard (2006) Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks (2004, อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์และคณะ, 2549) 
Schermerhorn, Hunt and Osborn (2007, อ้างถึงใน เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์, 2559) ที่พบว่าการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงต้อง
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นสำคัญ มุ่งมั่นต่อการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องกำหนดวิธีการที่ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๖๓ 

  3) ด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะวิจิตรศิลป์มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ และมีการจัดการความรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การสัมมนา การอบรม 
การเผยแพร่ผลงาน โดยได้สนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณในการสัมมนา ฝึกอบรม การเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งสนับสนุน
เครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ และการให้บริการจากหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศที่สนับสนุนในการจัดทำ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการเข้าถึงข้อมูลความรู้ประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะวิจิตรศิลป์ควรเพิ่มการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ควรมีการรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ เช่น การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ฐานข้อมูล แนวปฏิบัติ ฯลฯ ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง
ของ Linda Holbeche (2007, อ้างถึงใน วิษณุ เทพสินธพ, 2560) องค์การต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการทำงาน
ร่วมกันของบุคลากรและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ดีระหว่างกัน โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีบทบาทในการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีเข้ากับการแบ่งปันความรู้ เพื่อให้พนักงานได้มุมมองใหม่ๆ สอดคล้องกับ Ken Blanchard (2006) องค์การที่มีสมรรถนะ
สูงจะต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ที่มีกระบวนการในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การที่เป็นองค์การสมรรถนะสูงจะมี
กระบวนการในการเรียนรู ้และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั ่วทั ้งองค์การ และสอดคล้องกับ Schermerhorn, Hunt and Osborn  
(2007, อ้างถึงใน เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์, 2559) องค์กรที่มีศักยภาพการทำงานสูง ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้องค์การสามารถปรบัตวั
เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ  
  4) ด้านระบบโครงสร้างและกระบวนการทำงานสนับสนุนวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยระดับความคิดเห็นต่อข้อ
คำถามที่ว่าคณะวิจิตรศิลป์มีโครงสร้างองค์การที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และสามารถรองรับทุกภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นต่อข้อคำถามในเรื่องการมี
โครงสร้างองค์การที่สามารถตอบสนองกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ หรือผลกระทบด้าน
ต่างๆ ต่อองค์กร เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานอย่างสม่ำเสมอ พบว่ามีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ดังนั้น คณะวิจิตรศิลป์ควรมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งองค์การให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอก รวมถึงควรมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ หรือผลกระทบด้านต่างๆ ต่อองค์กร เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานอย่าง
สม่ำเสมอ เนื่องจากองค์การสมรรถนะสูง ต้องเป็นองค์การที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง สามารถรับมือกับแรงกดดันจาก
ภายในและภายนอกองค์กรได้ สอดคล้องกับดุษณีย์ ยศทอง (2561) ที่กล่าวว่า องค์การสมรรถนะสูงเป็นองค์การที่มีแผนการรองรับ
กับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณท์ี่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบตัิ
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ Ken Blanchard (2006) ที่พบว่าองค์การที่มีสมรรถนะสูง
จะต้องเป็นองค์การที่มีระบบ โครงสร้าง และกระบวนการในการทำงานท่ีมีความสอดคลอ้งและสนับสนุนตอ่วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกล
ยุทธ์ขององค์กร ทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น 
  5) ด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อ
ข้อคำถามด้านการแบ่งปันอำนาจและการมีส่วนร่วมทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง คณะวิจิตรศิลป์ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
โดยใช้การทำงานเป็นทีมในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะวิจิตรศิลป์ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
และนำความคิดสร้างสรรค์นั้นไปปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ รวมถึงการแบ่งปันและการกระจายอำนาจและการ
ตัดสินใจไปยังส่วนต่างๆ ของคณะวิจิตรศิลป์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ Miller (2009, อ้างถึงใน อรุณกมล ศุขเอนก, 2561) กล่าว
ว่าระบบการทํางานและการมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญของการนำองค์การไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ 
วาสนา เลิศมะเลา และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2561) ที่พบว่าการทำงานเป็นทีมส่งผลต่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
และสอดคล้องกับดุษณีย์ ยศทอง (2561) ที่พบว่าการกระจายอำนาจการตัดสินใจและการมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์และมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชสู่ความเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง 
  6) ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การที่บุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ยังไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของคณะ ประกอบกับยังมองไม่เห็นภาพว่าจะไปสู่วิสัยทศัน์ได้
อย่างไร การสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจในวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
การติดตามผลการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื ่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ  นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) ที ่ได้สรุปไว้ว่า ผู ้นำขาด
ความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่ประสบผลสำเร็จและขาดความสามารถในการประสานงาน 
ดังนั้นผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ควรมีวิธีการสื่อสารวิสัยทัศน์และถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความสอ ดคล้องและเชื่อมโยงกับ
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วิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรเห็นภาพร่วมกัน รวมถึงเป็นแบบอย่างให้บุคลากรสามารถยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้บุคลากรมุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ Ken 
Blanchard (2006) ที่พบว่าองค์การที่มีสมรรถนะสูงจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพ ให้การสนับสนุนและมุ่งมั่นท่ีจะ
บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว การมีวิสัยทัศน์ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ทุกคนมุ่งมั่นและกระตือรือร้น มีความตื่นตัว มีพลังและมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะ
บรรลุวิสัยทัศน์ และมองเห็นบทบาทของตนอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนให้องค์การไปสู่วิสัยทัศน์ บุคลากรในองค์กรมีความสอดคล้อง
และเชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน และสุดท้ายทำให้บุคลากรทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการนำพาองค์กร  
สู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
  โดยสรุปแล้ว คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง อยู่ในระดับปานกลาง  
อาจเนื่องมาจากกระบวนการในการมีส่วนร่วมของบุคลากรยังไม่ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของคณะ
วิจิตรศิลป์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานต่างๆ การ
สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากน้ีในเรื่องของการ
ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการยังขาดการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้หรือผลกระทบด้านต่างๆ ต่อองค์กรเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงาน ความเอาใจใส่พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ ยในข้อคำถามเหลา่นี้มี
ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดของข้อคำถามในแต่ละด้าน และเห็นได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในรายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน
ที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปี พ.ศ. 2562 
  ดังนั้น หากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการมีระดับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง เพิ่มขึ้น ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยใช้การทำงานเป็นทีมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์และนำ
ความคิดสร้างสรรค์นั้นไปปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ รวมถึงการแบ่งปันและการกระจายอำนาจและการตัดสินใจไป
ยังส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ Dewaal (2015, อ้างถึงใน ดุษณีย์ ยศทอง, 2561) ซึ่งได้อธิบายองค์ประกอบของการเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูงไว้ว่า องค์การที่มีสมรรถนะสูงจะต้องมีการเปิดเผยและเน้นการปฏิบัติ กล่าวคือ จะต้องสร้างวัฒนธรรมการ
เปิดเผย การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการที่สำคัญ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้โอกาสบุคลากรได้
ทดลองการปฏิบัติงานในวิธีการใหม่ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยน นอกจากนี้คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรสร้างระบบและ
กลไกในการแก้ปัญหาและการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน ซึ ่งสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับ Ken Blanchard (2006) Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks (2004, 
อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์และคณะ , 2549) Schermerhorn, Hunt and Osborn (2007, อ้างถึงใน เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์ , 2559)  
ที่พบว่าการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเป็นสำคัญ มุ่งมั่นต่อการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรมีการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการทำงานร่วมกันของบุคลากรและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ดีระหว่างกัน โดยฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องมีบทบาทในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีเข้ากับการแบ่งปันความรู้ เพื่อให้พนักงานได้มุมมองใหม่ๆ  
 2. ปัจจ ัยการบริหารองค์การที ่ม ีความสัมพันธ ์ก ับการเป็นองค์การที ่ม ีสมรรถนะสูงของคณะวิจ ิตรศ ิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
  จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการนำองค์การ  
การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ กับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยการนำองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการมุ่งเน้น
ทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุ เทพสินธพ (2560) อภิญญา ขัดมะโน 
(2551) สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์ (2558) สุริยะ ทวีบัญญาวัตร และประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2559) พเยาว์ อินทอง (2560) และวาสนา  
เลิศมะเลา และเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2561) ที่ได้ศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยการนำองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหาร
องค์การสมัยใหม่ และการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 
(2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาสำนักงานศาลปกครองสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ผลการศึกษาสรุปว่า คุณลักษณะขององค์การที่มี
สมรรถนะสูงในด้านผู้นำที่สะท้อนพฤติกรรมการบริหาร เป็นผู้ไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายโดยมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงาน ทำตนเป็น
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แบบอย่างที่ดี มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสื่อสารวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
สร้างสรรค์การทำงานแบบใหม่ ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้เพื่อผลสำเร็จของ
การทำงานและมีการปรับปรุงและพัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่อง ใช้สื่อออนไลน์อย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Gartner Group (อ้างถึงใน  รัฐศิรินทร์ วังกานนท์, 2561) ที่สรุปไว้ว่าองค์การสมรรถนะสูงควรมีคุณลักษณะการมุ่งเน้น
ที่ยุทธศาสตร์และการทำให้องค์การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ (2558) ที่ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยสรุปว่าองค์ประกอบของรูปแบบองค์การที่มีสมรรถนะสูงคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด การฝึกอบรม การพัฒนา การจูงใจและการบำรุงรักษา
บุคลากร  
 3. ปัจจัยการบริหารองค์การที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พบว่าปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการบริหารยุทธศาสตร์ มีผลต่อการเป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม โดยได้รับการคัดเลือกเข้าสู ่สมการถดถอยพหุคูณ 
สามารถทำนายการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม ได้ร้อยละ 89.30 สอดคล้องกับ 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2558) ที่ได้ทำการศึกษาการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเป็นองค์การทริป
เปิ้ลเอช คือ การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Head สมองดี) การบริหารองค์การสมัยใหม่ (Hand เครื่องมือครบ) และ
การบริหารทุนมนุษย์ (Heart ใจเกินร้อย) ดังนั้นหากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการเพิ่มระดับการเป็นองค์การที่มี
สมรรถนะสูง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรบริหารองค์การโดยให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ควบคู่ไปกับการบริหารองค์การสมัยใหม่ และการบริหารยุทธศาสตร์  
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื ่อให้การศึกษาเกี ่ยวกับการบริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู ่การเป็นองค์การที ่ม ีสมรรถนะสูง  
เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 1. ควรศึกษาแบบเจาะลึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร 
เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงในเชิงลึก
มากขึ้น 
 2. เนื ่องจากการศึกษาในครั ้งนี ้ ทำการศึกษาปัจจัยสำคัญ ประกอบด้ วย การนำองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์  
การบริหารองค์การสมัยใหม่ และการมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในอนาคตนักวิชาการอาจมีการค้นพบปัจจัยสำคัญเพิ่มในด้านการ
บริหารองค์การมากข้ึน จึงควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเน้นประโยชน์กับสมัยปัจจุบันเสมอ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความ
สอดคล้องตามอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการ
ลงโทษประหารชีวิต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน (3) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษ
ประหารชีวิตในประเทศไทยตามอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ  
 การวิจัยเชิงผสานวิธี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รายงานการวิจัย 16 เล่ม และอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ 3 ฉบับ สรุปแนวคิดเรื่องโทษประหาร
ชีวิตในประเทศต่างๆ ที่มีค่านิยมและกฎหมายต่างกัน เพื่อกำหนดนโยบายไทยที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษา
ประชากร ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในหน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ 
นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา และประชาชน คุณสมบัติในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบหาค่าทีเทสต์ และค่าความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า การลงโทษประหารชีวิตกับผู้กระทำความผิดเป็นสิ่งที่โหดรา้ย ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน แต่ถึง
กระนั้นก็ควรที่จะให้มีโทษประหารชีวิตคงอยู่ไว้สำหรับเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ให้ผู้ที่จะกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว  โดยที่
หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องกำหนดนโยบายการบริหารงานภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทันต่อยุค
สมัย สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย  
มีความสอดคล้องอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลเปรียบเทียบความคิดเห็นความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรที่มีปัจจัยด้านอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และสังกัดหน่วยงานที่แตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในขณะที่เพศ มีความเห็นไม่แตกต่างกัน จึงมีข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับโทษ
ประหารชีวิตว่า หากจะยังคงโทษประหารชีวิตจะต้องเป็นกรณีอาชญากรรมร้ายแรงที่มีความชัดเจนตามข้อกำหนดองค์การ
สหประชาชาติ โดยผลักดันคู่ขนานไปกับมาตรการนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรม ในการลงโทษผู้กระทำ
ความผิดด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้เกิดผลในการยับยั้งการกระทำความผิด 
 

คำสำคัญ:   ปัญหา  ความเหมาะสม  การลงโทษประหารชีวิต  อนุสัญญาภาคี  กระบวนการยุติธรรม 
 

Abstract 
 The objectives of this research were (1) to study problems and suitability of death penalties in Thailand 
in case of conformity with the convention of the parties between Thailand and foreign countries, (2) to compare 
opinions of justice practitioners on the death penalty by different personal factors, (3) to recommend solutions  
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to the problem and appropriateness of the death penalty in Thailand in accordance with the convention of the 
parties between Thailand and foreign countries. The study used a mixed methods research method.  
 The study was divided into two parts. Firstly, a qualitative research study was conducted by a review of 
the relevant literature comprising 16 research papers and three conventions of the parties between Thailand and 
foreign countries. Summary of the concept of the death penalty in different countries with different values and 
laws to formulate appropriate Thai policies. Secondly, a quantitative study examined the population consisting 
of civil servants, government employees, full-time employees in the agency, the Department of Rights and 
Liberties Protection, the Department of Corrections, criminology scholars, and citizens, The qualification for the 
selection of the sample is the worker. and have a basic understanding of the Convention Determination of the 
number of samples by a Quota Sampling, 200 people. The questionnaire was used as a research instrument. Data 
were analyzed using statistics including descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard 
deviation as well as inferential statistics including t-test, and  One-way ANOVA. 
 The results of the qualitative research indicated that the death penalty for offenders is cruel and is 
against human rights. However, The death penalty should remain a tool to intimidate offenders.. Government 
agencies need to formulate government administration policies in line with the changing Thai society to keep up 
with the times. The quantitative research found that, overall, there was a moderate level of opinions on the 
suitability of the death penalty in Thailand consistent with the convention of the parties between Thailand and 
foreign countries. The comparative results of the opinions on the death penalty of justice system operators were 
classified as follows. According to personal factors, personnel with factors of different age, education level, work 
experience, and departments had different opinions with a statistical significance level of 0.05. Therefore have 
suggestions There should be education and improvement of the justice system. related to the death penalty 
that If the death penalty is to be continued, it must be a case of a serious crime that is clearly defined by the 
United Nations. by pushing parallel to the measures leading to the revision of the justice system to punish 
offenders with speed and accuracy for the effect of deterring the commission of an offense 
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1. บทนำ 
 การดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นการดำรงชีวิตแบบเป็นสัตว์สังคม ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะโดยการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะนั้น
ย่อมต้องประกอบขึ้นด้วยกฎเกณฑ์ของสังคม ได้แก่ บรรทัดฐานของสังคม จารีต (Mores) กฎหมาย (Law) เป็นต้น เพื่อรักษาความ
สงบสุขของสังคมนั้น ๆ ให้ดำรงอยู่ในสถานะท่ีสมาชิกในสังคมต่างร่วมกันเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งวิธีการที่จะทำ
ให้สมาชิกของสังคมเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มี 2 ประการ คือ 1) การให้รางวัลเมื่อเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม 
และ 2) การลงโทษเมื่อผู้ใดฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งการดำรงอยู่ของกฎหมายโดยเฉพาะการกำหนดโทษประหารชีวิตที่สุ่มเสี่ยง
ต่อการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ีควรจะพิจารณาถึงการจำกัดอำนาจรัฐ กล่าวคือการพิจารณาว่า
เหตุใดการกำหนดโทษประหารชีวิตจึงสมควรที่จะดำรงอยู่ต่อไป  
 อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกต่างมีการ ทบทวนเรื่องการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต หรือการพักการประหารชีวิต (Moratorium) ซึ่งตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เห็นว่าโทษประหาร
ชีวิตเป็นการตัดขาดบุคคลที่กระทำผิดออกจากสังคม และเป็นการลงโทษที่ปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคล ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2555 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตมาแล้ว จำนวน 140 ประเทศ ได้แก่ 1) ประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปทั้งหมด (ยกเว้นประเทศเบลารุสเท่านั้น) 2) ทวีปอเมริกาเกือบท้ังหมด (ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐต่าง ๆ ส่วนใหญ่ยังคงมี
โทษประหารชีวิต โดยมีบางรัฐได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือหยุดการลงโทษ ประหารชีวิต) 3) ประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ยกเลิก
โทษประหารชีวิต หรือมีแนวโน้มที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต และ 4) ประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิตมีจำนวน 58 ประเทศ  
ซึ่งประเทศท่ียังคงมีโทษประหารชีวิต ปรากฏว่ามีประเทศจำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งมีการนำโทษประหารชีวิตมาใช้จริง ได้แก่ ประเทศใน
แอฟริกา เอเชีย ประเทศในตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศไทย 
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 จากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 และต่อเนื่องปี พ.ศ. 2551 โดยมีมติให้
ทุกประเทศทั่วโลกงดเว้นโทษประหารชีวิต เพื่อเป็นหนทางนำไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ
องค์การสหประชาชาติจะต้องพิจารณาถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 5 “บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ 
หรือการทารุณ ซึ่งโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีไม่ได้” และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมอืง 
ประกอบกับการพิจารณาให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 1 และ 2 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองว่าด้วยการยอมรับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการพัฒนากฎหมายที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยเช่ือ
ว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิตมีส่วนส่งเสริมการเคารพชีวิตมนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐ
ภาคีในพิธีสารฉบับน้ีว่าไม่ควรที่จะต้องโทษประหารชีวิต ดังนั้น การประหารชีวิตจึงเป็นการลงโทษที่ปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการมีชีวิต กล่าวคือ “สิทธิในการมีชีวิต” ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง” และมาตรา 32 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” (คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 2557 : 3-5) 
 ต่อมาในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งหากไม่
มีการประหารนักโทษภายใน 10 ปี นับตั้งแต่การประหารชีวิตครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 และหากไม่มีการประหาร
ชีวิตจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั่นก็จะครบ 10 ปี ก็ถือว่าประเทศไทยเป็นอันยกเลิกโทษประหารชีวิตไปโดยปริยาย
ตลอดไป แต่ผลปรากฏว่าเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้มีการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดไปผู้หนึ่ง  
 สำหรับการประหารชีวิตนักโทษครั้งแรกในรอบ 9 ปีของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องยังคง
สมควรมีโทษประหารในประเทศไทยหรือไม่ ขณะที่ฝ่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเห็นว่าประเทศไทยควรจะยกเลิกโทษประหารไปได้แล้ว 
เพราะการประหารชีวิตเป็นการละเมิดสทิธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง ส่วนประชาชนท่ัวไปก็มีทั้งสนับสนุนโทษประหารชีวิต
และคัดค้าน นอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าว ได้ตกลงในปฏิญญาสากลที่ให้ไว้เพื่อจะยกเลิกโทษประหารชีวิตต้องตกไปโดยอัตโนมัติ 
หมายความว่าประเทศไทยยังคงมีการบังคับใช้โทษประหารตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นไปโดยอำนาจฝ่ายนิติ
บัญญัติของไทยซึ่งในด้านของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คือกลุ่มคนธรรมดาทั่วโลกที่รวมตัว เพื่อร่วมกันรณรงค์ 
ช่วยเหลือ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐเพื่อ
ผลักดันกฎหมายและนโยบายตลอดจนถึงการสร้างองค์ความรู้ความด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชน ประชาชนในสังคมด้วย จะเห็น
ได้ว่าแอมเนสตี้ฯ เชื่อว่าแม้คนเราจะเกิดในยุคหรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่แตกต่างกัน ไม่เท่าเทียมกัน แต่ทุกคนนั้นมีสิทธิออก
เสียงในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเท่าๆ กัน ซึ่งการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นยังไม่มีหลักฐานใด ๆ ว่าโทษประหารจะส่งผลให้บุคคลยั้งคิด
ก่อนกระทำความผิดอย่างชัดเจนได้ ดังนั้นประเทศไทยคาดหวังว่ามาตรการเช่นนี้จะช่วยลดการก่ออาชญากรรม นั่นเป็นความเข้าใจ
ผิดอย่างยิ่ง จึงได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตการประหารชีวิตในไทยมาโดยตลอด (ณัฐพร นครอินทร์ , 2553 : 18) 
อย่างไรก็ตาม จากเหตุผลที่กล่าวมา ประกอบกับกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันการบริหารงานภาครัฐยังส่งผลกระทบถึงการ
กำหนดนโยบาย ข้อกฎหมาย การดำเนินยุทธศาสตร์หน่วยงาน ในประเด็นความเป็นสาธารณะ ประสิทธิภาพ การบริหารภาครัฐมี
เป้าหมายไม่ชัดเจน ซึ่งการบริหารภาครัฐได้รับการคาดหวังจากประชาชนสูงมาก และมีการตรวจสอบจากสาธารณะอย่างกว้างขวาง 
นั่นช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบราชการที่จะต้องปรับตัว ก็คือ ระบบราชการจะต้องเป็นระบบการบริหารงานและ
ขั้นตอนการทำงาน โดยที่รัฐบาลต้องที่ให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จของงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่รัฐบาลและระบบราชการจะทราบได้ว่า
การบริหารงานภาครัฐได้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่บุคลากรภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญถึงการ
กำหนดโนบาย และหนทาง วิธีการพัฒนากับแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะศึกษาถึง
ปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้องตามอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ 
เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณายกเลิกการลงโทษโทษประหารชีวิตต่อผู้กระทำความผิด เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน กำหนดนโยบายที่เหมาะสมเท่าเทียม และทำให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึง
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสมเทียบเท่านานาอารยประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้องตามอนุสัญญาภาคี
ร่วมไทยกับต่างประเทศ 
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 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน  
 3. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยตามอนุสัญญาภาคีร่วม
ไทยกับต่างประเทศ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในหน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ นักวิชาการ
ด้านอาชญาวิทยา และประชาชน มีความเห็นต่อปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความ
สอดคล้องตามอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ โดยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับเหมาะสมมากถึงระดับเหมาะสมมากที ่สุด  
(ระดับ 4-5) 
 2.  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในหน่วยงาน กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ 
นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา และประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และสังกัดหน่วยงานที่
แตกต่างกัน น่าจะมีความเห็นต่อปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้องตาม
อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ ในระดับเหมาะสมที่แตกต่างกัน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้แนวทางการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ผลักดันการลงโทษ
ประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้องตามอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ 
 2. ได้ทราบถึงผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุตธิรรมตอ่การลงโทษประหารชีวิต จำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
 3. ได้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย นโยบายของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต เพื่อนำมาเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษผู้กระทำความผิด  
  เป็นแนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผดิ แบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่ 1) การลงโทษเพื่อให้สาสม คือ 
เมื่อมนุษย์เลือกที่จะกระทำการใดลงไปแล้ว หากก่อผลเสียขึ้นแก่ตนเองก็ต้องได้รับโทษ ย่อมต้องรับผิดชอบผลแห่งการกระทำนั้น
อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ และเมื่อได้กระทำผิดก็ต้องรับโทษจากการกระทำความผิดนั้นเพื่อเป็นการทดแทน เช่น เมื่อพรากชีวิตผู้อื่นด้วย
การฆ่า ตนเองก็ต้องถูกฆ่าด้วยเช่นกัน 2) การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทำผิด โดยมีความจำเป็นต้องตัดผู้กระทำความผิดนั้นออกจาก
สังคม เพื่อรักษาความสงบ และศีลธรรมอันดีของประชาชนมิให้ถูกรุกราน ซึ่งกำหนดโทษประหารชีวิตเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและ
เด็ดขาดที่สุด เนื่องจากสามารถตัดผู้กระทำความผิดออกจากสังคมได้อย่างถาวร ไม่มีโอกาสกลับเข้ามาสู่สังคมอันเป็นปกติสุขได้อีก 
เพราะหากนำไปกักขัง หรือจำคุก ก็อาจกลับมาก่ออาชญากรรมได้อีก หรืออาจก่ออาชญากรรมภายในสถานที่คุมขังหรือคุกอั นเป็น
ภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องคอยเฝ้าระวัง ซึ่งไม่เป็นผลอันดีสำหรับการปกป้องคุ้มครองสังคมอยู่ดีนั่นเอง 3) การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง 
คือการลงโทษที่สามารถข่มขู่ และยับยั้งตัวผู้กระทำผิดที่ได้รับโทษและบุคคลอื่นที่เห็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเกรงกลัวโทษ จนไม่
กล้าที่จะกระทำผิดอีก การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง (ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน. 2558 : 6-10) 
 2. แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษประหารชีวิต 
  การแก้แค้นทดแทนผู้กระทำความผิดโดยอาจเป็นการแก้แค้นผู้ถูกกระทำหรือเป็นการแก้แค้นแทนบุคคลในครอบครัว 
การลงโทษนี้ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และไม่อาจคาดเดาได้ว่าการกระทำผิดอย่างใดจะเป็นการกระทำผิดที่รุนแรงถึงขนาดที่ถูกลงโทษ
ประหารชีวิต แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษยังไม่มีความแน่นอนกระบวนการยุติธรรมในสังคมเน้นการแก้แค้นทดแทนระหว่าง
เอกชนด้วยกันกระทำการแก้แค้นซึ่งมักโดยวิธีการที่ใช้กำลังกับอีกฝ่ายหนึ่ง ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการรวมตัวกันระหว่างครอบครัวแต่ละ
ครอบครัวกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มนุษย์รู้จักนำวิธีการสื่อสารในรูปของสัญลักษณ์เข้ามาใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
มนุษย์จึงรู้จักวิธีปฏิบัติต่อกันและกันเกิดเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน โดยมีการพัฒนาเป็นเมืองหรือเป็นรัฐ  
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มีการคิดค้นและสร้างสัญลักษณ์เพื่อสื่อความเข้าใจมีแบบอย่างแห่งพฤติกรรมที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” เกิดขึ้น และเมื่อมนุษย์มีการตั้ง
ถิ่นฐานและถ่ายทอดทางวัฒนธรรมต่อมาจึงเกิดเป็นอารยธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันได้ 
การควบคุมทางสังคมจึงต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนมีความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติต่อกันมนุษย์จึงได้สร้าง
กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ขึ้นมา ปัจจุบันรัฐได้ยื่นมือเข้าช่วยไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของเอกชน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเป็นการ
ยุติการแก้แค้นทดแทนกันไปมาของเอกชนซึ่งอาจส่งผลให้รัฐอ่อนแอไปด้วย กล่าวคือแนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทของเอกชน
โดยรัฐตั้งอยู่บนฐานแนวคิดที่ว่าการก่ออาชญากรรมขึ้นในสังคมนั้นมิได้ก่อเพียงความเสียหายให้แก่คู่กรณีเท่านั้น แต่ยังเป็นปฏิปักษ์
ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชนและสังคมส่วนรวมอีกด้วย จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้ามาจัดการดูแล โดยที่
โทษประหารชีวิตเป็นโทษทางอาญาประการหนึ่งและการกำหนดโทษประหารชีวิตนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐที่ใช้ในการระงับข้อ
พิพาทของเอกชนต่อเอกชนรวมทั้งข้อพิพาทของเอกชนต่อรัฐเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดโทษคล้ายคลึงกับการกำหนดโทษ
ประการอื่นเช่นกัน (พเยาว์ ศรีแสงทอง, 2554 : 53) 
 3. หลักสิทธิมนุษยชนกับการประหารชีวิต 
  สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานที่เป็นของทุกคน ที่ไม่สามารถถูกพรากไปได้ สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บน
พื้นฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป็นอิสระ นอกจากนี้
สิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่ได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นภาคี
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชนแล้ว จำนวน 7 ฉบับ จากท้ังหมด 9 ฉบับ ทําให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันในการปฏบิตัิ
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี รวมไปถึงข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการประชุมระดับโลก โดยองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย คือ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. กติกา อนุสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการมีชีวิต และการลงโทษประหาร
ชีวิต จะเห็นได้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมุ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับนับถือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตั้งแต่กำเนิด และ
สิทธิที่เท่าเทียมกันไม่อาจเพิกถอนได้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นหลักประกันว่ามนุษย์ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกด้วยความมีอิสรภาพ
ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานของการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิทธิในการมีชีวิต สิทธิในการที่จะ
ได้รับความยุติธรรมซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งย่อมได้รับการคุ้มครองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ด้วย จึงเป็นสิ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีจะต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิต
ของมนุษย์ ซึ่งการประหารชีวิตถือเป็นการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งประเทศ
ไทยได้ออกเสียสนับสนุนต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้างต้น ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต เพื่อ
เป็นการแสดงถึงการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน และเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนในประเทศเป็นสำคัญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557 : 76-77) 
  2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and 
Political Rights - ICCPR) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติรวมทั้งหน้าที่ของบุคคลที่จะ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ใน
ประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิตซึ่งกำหนดอยู่ในมาตรา 6 ของกติกาดังกล่าว โดยกำหนดว่าโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นข้อยกเว้นอย่าง
ยิ่งของสิทธิในการมีชีวิตซึ่งครอบคลุมทั้งการกำหนดโทษประหารชีวิตและการบังคับใช้โทษประหารชีวิตด้วย (เมธินี สารสุวรรณ , 
2556 : 37-38) 
  3. อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี 
(Convention against Torture and Other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT)  มีวัตถุประสงค์
ในการระงับและยับยั้งการทรมาน การกระทำใดก็ตามโดยเจตนาท่ีทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่ว่าทาง
กายภาพหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยความมุ่งประสงค์ เพื่อให้คำสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม รวมทั้งการ
บังคับขู่เข็ญโดยมุ่งเน้นไปที่การกระทำหรือโดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางการด้วย 
อนุสัญญาดังกล่าวมีความเชื่อว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่มีความโหดร้ายที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการ
ลงโทษประหารชีวิตเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด นอกจากนี้การประหารชีวิตเป็นการลงโทษที่เป็นการกระทำที่มี
ความโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับนักโทษประหารนับตั้งแต่การรอการพิจารณาคดี 
สภาพแวดล้อมขณะถูกควบคุมตัว ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของนักโทษประหาร รวมทั้งวิธีการประหารชีวิตที่
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แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณ ดังนั ้นการประหารชีวิตจึ งเป็นสิ ่งที ่ไม่ควรมีการนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อผู ้กระทำผิด 
(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2557 : 86) 
  4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ยอมรับในศักดิ์ศรีแต่กำเนิดและสิทธิที่เท่า
เทียมกัน ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก
สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 37 ระบุรายละเอียดในการรับประกันว่า
เด็กจะต้องไม่ได้รับการทารุณ ทรมาน การลงโทษที่โหดร้าย โดยจะไม่มีการนำโทษประหารชีวิตและจำคุกต้องชีวิตมาใช้กับผู้กระทำ
ความผิดที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นอกจากนี้ยังรับรองสิทธิเสรีภาพในด้านอื่น ๆ 
 4. การลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย  
  ประเทศไทยยังคงมีการบัญญัติการลงโทษประหารชีวิตไว้ และมีการนำมาใช้จริงทั้งในคดีอุกฉกรรจ์ และในคดีเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ซึ่งการลงโทษประหารชีวิตนั้นเป็นการกระทำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ และเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่  
อีกทั้งยังทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ซึ่งกฎหมายไทยได้มีข้อยกเว้นในการลงโทษประหารชีวิต ไว้โดยยกเว้นสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำ
กว่า 18 ปี บุคคลวิกลจริต บุคคลจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน บุคคลที่เบาปัญญา บุคคลที่ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสและ
หญิงมีครรภ์ และข้อมูลจากรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต ปี 2555 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย (Amnesty International) สรุปได้ว่าประเทศต่าง ๆ ในโลกมีทิศทางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่  1. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภทมีจำนวน 97 ประเทศ  2. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตสำหรับความผิดอาญาทั่วไปเท่าน้ัน มีจำนวน 8 ประเทศ  3. ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ มีจำนวน 
35 ประเทศ และ  4. ประเทศซึ่งยังคงใช้การลงโทษประหารชีวิต มีจำนวน 58 ประเทศ จะเห็นว่ามีประเทศท่ียกเลิกโทษประหารชวีติ
ในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ จำนวน 140 ประเทศ สำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีกัมพูชาและฟิลิปปินส์ที่ยกเลิก
โทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท ส่วนลาว พม่า บรูไน ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ ส่วนไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ยังคงมีและใช้โทษประหารชีวิตอยู่ (วันชัย ศรีนวลนัด, 2557 : 7-8) 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิในการมีชีวิต และการลงโทษประหารชีวิตของต่างประเทศ 
  แนวคิดในการรณรงค์และการยกเลิกโทษประหารชีวิตในต่างประเทศ ในต่างประเทศส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการยกเลิก
โทษประหารชีวิตผู้กระทำผิด แม้จะเป็นการก่ออาญากรรมก็ตาม โดยเหตุผลที่หลายประเทศร่วมกันรณรงค์และยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต เห็นว่าการประหารชีวิต เป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งการลงโทษวิธีนี้เสี่ยงต่อการ
ลงโทษผู้บริสุทธ์ิอีกด้วย (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2557: 17-18) 
  1. สิทธิในการมีชีวิตกับโทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา 
   ประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตได้มีการกล่าวถึงในศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาในหลายกรณี คำพิพากษา
เหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ หรือกระทั่งไม่มีคุณค่าในทางระหว่างประเทศ แต่มีความน่าสนใจเพราะว่า เป็นการ 
แสดงให้เห็นถึงความเห็นที่หลากหลายต่อการลงโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรณีศึกษาจากประเทศมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจและยุทโธปกรณ์อย่างสหรัฐอเมริกา 
   1.1 การดำรงอยู่ของสิทธิในการมีชีวิตกับการลงโทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกา  
    การลงโทษประหารชีวิตในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานั้น ก่อนที่เริ่มเข้าสู่ยุครัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่
เสียอีก ในช่วงเวลาที่เริ่มรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสหรฐัอเมรกิาครั้งท่ี 8 (Eighth Amendment) มาใช้นั้น การลงโทษประหาร
ชีวิตยังคงมีการใช้อยู่ท่ัวไปในรูปแบบของการลงโทษในอาชญากรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษประหารชีวิตได้ถูกจำกัดลงโดย
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ครั้งท่ี 8 ผ่านการตีความของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา 
    การลงโทษประหารชีวิตในสหรัฐอเมริกานั้น แม้จะยังไม่ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างขัดเจนในระดับรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกา แต่เมื่อพิจารณาคำพิพากษาแล้ว สิทธิในการมีชีวิตก็ยังปรากฎอยู่ในหลายสำนวนคำพิพากษา โดยศาลสูงสุดได้ยอมรับ
การดำรงอยู่ แต่ยังมีความเห็นที่หลากหลายในการบังคับใช้การลงโทษประหารชีวิต เนื่องด้ว ยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ถูก
ออกแบบมาให้เสียงของประชาชนด้วยว่า ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไร และในบางกรณีประชาชนในสหรัฐอเมริกาก็
ต้องการให้มีการลงโทษประหารชีวิตแก่อาชญากรที่ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงบางรายจากที่กล่าวมาข้างต้นถึงแนวคิดและกระบวนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิในการมีชีวิตและการลงโทษประหารชีวิตในสหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ และสหรัฐอเมริกา จะพบว่า การ
ลงโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่นานาประชาชาติพยายามเร่งรัดให้ประเทศต่างๆ ยกเลิก ด้วยเห็นว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการมีชีวิต และเป็นที่ชัดเจนว่า มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระดับสากลที่จะควบคุม
หรือยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเพื่อปกป้องสิทธิในการมีชีวิตซึ่งต่างยอมรับกันเป็นสากลว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดสิทธิหนึ่งของ
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มนุษยชาติโดยผ่านทั้งการแสดงออกโดยสมาชิกของที่ประชุมสภานานาชาติ บทความทางวิชาการ คำพิพากษาของศาล หรือ
กระบวนการในการตรวจสอบและการเฝ้าระวังการบังคับใช้การลงโทษประหารชีวิตในประเทศท่ียังคงโทษประหารชีวิตไว้อยู่ 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการ
วิจัยบางส่วน ดังนี้  
  บุญนำ หนามฉัตร (2559). ได้ศึกษาเรื ่องโทษประหารชีวิต : ศึกษาสัดส่วนในการกำหนดโทษและการบังคับโทษ 
ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนของการกำหนดโทษประหารชีวิตนั้น การกระทำความผิดบางอย่างน้ันไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิต และร่างกาย
ของผู้ถูกกระทำความผิดแต่ส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม แต่ก็มีระวางโทษถึงขั้นประหารชีวิต ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็น
กำหนดโทษที่มีความร้ายแรงเกินไปจากการกระทำความผิด ไม่ได้สัดส่วนในการกำหนดโทษจึงต้องพิจารณาฐานความผิดต่าง ๆ ใน
กฎหมายไทยถึงความเหมาะสมของการกำหนดโทษ เมื่อมีการกำหนดสัดส่วนในการลงโทษที่มีความเหมาะสมแล้ว ในส่วนของ
ขั้นตอนต่อไปเมื่อศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดจนคดีถึงที่สุดแล้วต้องมีการบังคับโทษอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับ
การลงโทษท่ีสมกับการกระทาความผิด และยังเป็นการป้องปรามให้บุคคท่ัวไปเกิดความเกรงกลัวมิกล้ากระทาความผิดขึ้นอีก 
  รักษิณา สนุกพันธ์ (2562). ได้ศึกษาเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโทษประหาร ผลการวิจัยพบว่าหากจะมีการยกเลิก
โทษประหารชีวิตในกฎหมายอาญาและนำวิธีการลงโทษรูปแบบอื ่นมาบังคับใช้แทนการลงโทษประหารชีวิตเมื ่อพิจารณาถึง
สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยที่มีปัญหาอาชญากรรมที่โหดร้ายทารุณนั้นเป็นการไม่เหมาะสม เนื่องจากโทษประหารชีวิตมี
ประสิทธิภาพในการ ปราบปรามผู้กระทำความผิดแต่เมื่อพิจารณาถึงฐานความผิดที่กำหนดโทษประหารชีวิตพบว่าบางฐานความผิด 
เช่น ความผิดฐานเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนก็ไม่สมควรที่จะมีการ
บังคับใช้โทษประหารชีวิตเมื่อเทียบกับสัดส่วนของความผิด ดังนั้น รัฐจึงควรมีการแก้ไขกฎหมายในการกำหนดโทษให้ได้สัดส่วนกับ
ความผิด 
  พรชัย อักษรเสือ (2557). ได้ศึกษาเรื่อง แนวโน้มการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
ประเทศไทยยังไม่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต อีกทั้งกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการการยกเลิก
โทษประหารชีวิต ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต จากการศึกษามีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายต่าง ๆ ให้ทันสมัย เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น ความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศาล อัยการ ราชทัณฑ์ ตำรวจ และสื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต ทำให้
เห็นว่าโทษประหารชีวิตนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับการลงโทษผู้กระทำความผิด การลงโทษประหารชีวิตไม่ได้ทำให้ อาชญากรรม
ลดลง หรือช่วยป้องกันอาชญากรรมได้เลย 
  อุทัย กมลศิลป์ (2562). ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดพุทธจริยศาสตร์กับการลงโทษประหารชีวิต 
ผลการวิจัยพบ 1) แนวคิดทฤษฎีพุทธจริยศาสตร์เกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต พบว่าพุทธปรัชญามีทัศนะว่าเจตนาเป็นมโนกรรม 
เกณฑ์ตัดสินความดีอาศัยหลักศีล 5 และหลักกรรม พุทธจริยศาสตร์เป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อความเป็นระเบียบและความ
สงบสุขของสังคม โทษประหารชีวิตถือเป็นโทษสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อมุ่งกระทําต่อชีวิตนักโทษเป็นกระบวนการทางกฎหมาย 
ซึ่งรัฐลงโทษอาชญากรรมแก่บุคคลผู้กระทําความผิดโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อทําลายชีวิตหรือเพื่อฆ่าให้ตาย เป็นการกําจัดผู้กระทํา
ความผิดออกจากสังคมอย่างเด็ดขาด สําหรับวิธีการประหารชีวิตมีความแตกต่างกันออกไปตามยุค 2) สภาพปัญหาการลงโทษ
ประหารชีวิต พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการใช้การลงโทษประหารชีวิตมาตัง้แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโทษประหาร
ชีวิตเป็นการวางโทษทางกฎหมายบ้านเมือง ส่วนบทลงโทษสําหรับภิกษุผู้กระทําความผิดในพระพุทธศาสนาเรียกว่า พระพุทธ 
บัญญัติหรือพระวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้เป็นพุทธอาณา มีบทลงโทษตามฐานของความผิด เริ่มตั้งแต่เบาไป
จนถึงหนักสุดคือการพ้นจากความเป็นพระภิกษุ 3) วิเคราะห์คิดพุทธจริยศาสตร์กับการลงโทษประหารชีวิต พบว่า หลักการของศีล 5 
เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงไว้เป็นหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานสําหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่วนการลงโทษประหารชีวิตนั้น 
พระพุทธศาสนามีท่าทีที ่ว่าเมื่อบุคคลได้กระทําการละเมิดกฎหมายบ้านเมืองร้ายแรงควรได้รับการพิจารณาโทษตามประมวล
กฎหมายนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักกรรมในพระพุทธศาสนาโทษประหารชีวิตเมื่อเทียบกับหลักกรรมแล้วจัดเป็นครุกรรมฝ่ายอกุศล 
ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องควรใช้หลักเมตตาธรรม คือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ต่อบุคคลที่ได้รับโทษประหาร
ชีวิต 
  วรุฒ จิตบุญ (2555). ได้ศึกษา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยกับการรณรงค์ให้ยุติโทษประหารชีวิต  
ผลการศึกษาพบว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อเกิดจากความคับข้องใจของชายคนหนึ่ง เมื่อทราบว่านักศึกษาชาวโปรตุเกสสอง
คนต้องโทษโดยเผด็จการซัลลาซาล์ ในปี 2503 เพียงเพราะดื่มเฉลิมฉลองให้แก่เสรีภาพ ปีเตอร์ เบเนนสัน ทนายความชาวอังกฤษได้
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สัญญาว่า จะทำการเปลี่ยนแปลงและได้เริ่มแนวความคิดที่จะโจมตีรัฐบาลด้วยการเขียนจดหมายเพื่อเรียกร้องให้กับคนเหล่านั้นซึ่ง
ต่อมาเป็นที่รู้จักในนามของนักโทษมโนธรรมสำนึก วันที่ 28 พฤษภาคม 2504 การยื่นอุทธรณ์เพื่อนิรโทษกรรมของปีเตอร์ได้เริ่มขึ้น 
โดยบทความ “นักโทษที่ถูกลืม”บทความถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของประเทศอังกฤษ การเคลื่อนไหวของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลเติบโตขึ้นจากจุดเริ่มต้นนั้น 
  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ามามีบทบาทเป็นครั้งแรกในสังคมไทยจากการส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักเลขาธิการแอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ามาติดตามสถานการณ์ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และได้มีส่วนร่วมกับนานาชาติในการ
เรียกร้องให้ผู้ต้องหา 22 คน(กลุ่มบางกอก) ที่ถูกจับด้วยข้อหาต่าง ๆ ให้สามารถมีทนายความและได้รับพิจารณาอย่างเป็นธรรมตาม
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งความสำเร็จจากความร่วมมือในเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล 
เริ่มเป็นที่รู ้จักในประเทศไทย เมื่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มเป็นที่รู ้จักก็ได้รวมตัวกันเป็นอาสาสมัครและจัดกิจกรรมผ่าน
เรื่องราวการต่อสู่เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยได้เริ่มต้นจัดกิจกรรมรณรงค์สาธารณะใน 4 ประเด็น คือรณรงค์เพื่อนักโทษทางการเมือง 
รณรงค์เพื่อนักโทษทางความคิด รณรงค์ต่อต้านการทารุณกรรมและรณรงค์ให้มีการยุติโทษประหารชีวิต โดยมีกิจกรรมหลักคือการ
เขียนจดหมายจนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีการจดทะเบียนองค์กรเป็น “สมาคมเพื่อองค์กรนิรโทษกรรมสากล” 
  ในประเด็นการรณรงค์ยุติโทษประหารชีวิตของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมีหลักเหตุผล ได้แก่          
การประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คือ สิทธิในการมีชีวิตการประหารชีวิตทุกวิธีก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อ
นักโทษอย่างแสนสาหัส ระบบหรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาย่อมมีความเสี่ยงที่จะตัดสินผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้
บริสุทธิ์ที่เข้าไปในกระบวนการ นักโทษที่ถูกประหารชีวิตส่วนใหญ่ คือบุคคลที่มีฐานะยากจน เป็นคนด้อยโอกาสในสังคมซึ่งไม่
สามารถว่าจ้างทนายความที่มีความสามารถเพื่อให้ความรู้และแก้ต่างให้กับตนเองได้ และการประหารชีวิตไม่ได้ยับยั้งอาชญากรรมที่
รุนแรงหรือทำให้สังคมปลอดภัยขึ้นมาได้  
  ตลอดช่วงเวลากว่า 51 ปีท่ีผ่านมาแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อทำงานรณรงค์หรือเรียกรอ้งดา้น
สิทธิมนุษยชน และมองประเด็นโทษประหารชีวิตว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คือ สิทธิในการมีชีวิตอยู่ซึ่งมนุษย์ทุกคน
พึงได้รับสิทธินี้เสมอกันโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือชาติกำเนิด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในสังคม 
เพราะนั้นเป็นสิทธิท่ีไม่อาจพรากไปจากบุคคลได้ 
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 ขั้นตอนการวิจัย เรื่องปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้องตามอนุสัญญา
ภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ ได้กำหนดขั้นตอนการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. การศึกษานี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาโดย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รายงานการวิจัย 16 เล่ม และอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ 3 ฉบับ โดยวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสรุปผลเกี่ยวกับแนวคิดในการลงโทษประหารชีวิตของแต่ละประเทศที่มีค่านิยม และ
กฎหมายที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายของประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษา
ประชากร ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในหน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ 
นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา และประชาชน คุณสมบัติในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจใน
เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ การกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบหาค่าทีเทสต์ และค่าความแปรปรวนทางเดียว  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูล
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบปลายปิด จำนวน 5 ข้อ ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมการลงโทษ
ประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้องตามอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศการลงโทษประหารชีวิต 3 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านแนวคิดการลงโทษประหารชีวิต 2. ด้านความเหมาะสมตามอนุสัญญาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และ 3. ด้าน
นโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทย เป็นคำถามแบบปลายปิด จำนวน 15 ข้อ และส่วนที่ 3 
ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง อนุสัญญาภาคี
ร่วมไทยกับต่างประเทศ มีลักษณะคำถามแบบปลายเปิด จำนวน 3 ข้อคำถาม โดยในแบบสอบถามนั้นได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ลงโทษประหารชีวิตเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในตัวอนุสัญญาฯ ผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ช่วยทำความตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ระหว่าง 0.5 - 1.00 และทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) เท่ากับ 0.91 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม โดยขอหนังสือราชการจากสาขา วิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถึงหน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา และ
ประชาชนในการเก็บข้อมูล โดยผู้สอบถามได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนที่ 2) ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร ตำรา วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ วารสาร บทความสิ่งตีพิมพ์ 
ข้อมูลสารสนเทศน์ออนไลน์ และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว นำข้อมูลที่ ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
หลังจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดเข้ารหัสเพื่อนำมาประมวลผล และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วนำเสนอในรูปแบบของ
ตาราง ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way ANOVA) โดยใช้สถิติ F-Test เพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นของปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตใน
ประเทศไทย กรณีความ  
  4.3 ส่วนของความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
นำเสนอข้อมูลด้วยการบรรยาย นอกจากนี้ยังได้นำค่าสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ เพื่อให้
ทราบความถี่และร้อยละของผู้ตอบท่ีมีต่อข้อคำถามนั้นๆ 
  4.4 ผู้ศึกษานำข้อมูลมาพิจารณาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลกรวิจัยและอภิปรายผลของการวิจัย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์งานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าที่ปัจจุบันใช้วิธีการฉีดสารพิษหรือฉีดยาให้กับ  
ผู้ต้องโทษประหารชีวิต แทนท่ีจะใช้วิธีการประหารชีวิตอย่างในสมัยก่อนท่ีเน้นไปในการทรมานร่างกายให้เจ็บปวด  



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๗๖ 

การประจานให้ประชาชน และสังคมเกิดความเกรงกลัวต่อโทษที่ได้รับหากได้กระทำผิด นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังเห็นด้วยในแนวทาง
ปฏิบัติในการประหารชีวิตซึ่งก็คือ 1) การประหารชีวิตจะต้องไม่กระทำอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะชน 2) ผู้ถูกลงโทษประหารชีวิต
จะต้องถึงแก่ความตายอย่างรวดเร็วหรือได้รับความเจ็บปวดทรมานให้น้อยที่สุ ด และ 3) การประหารชีวิตจะต้องก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสภาพร่างกายของผู้ถูกลงโทษ  
 ส่วนความเห็นในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต ผู้วิจัยคิดว่าประเทศไทยกำหนดแนวทางการลงโทษประหาร
ชีวิตที่สอดคล้องต่อแนวทางของสหประชาชาติ หรืออนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศก็ตาม ก็อาจเกิดความผิดพลาดด้วยการ
ประหารชีวิตผู้บริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรม  
 ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้โทษประหารชีวิต โดยเป็นไปตามทฤษฎีแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
นั่นก็คือ การใช้โทษประหารชีวิตเฉพาะในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญต่อสังคมเป็นภัยร้ายแรงต่อสาธารณชน ส่วนคดีที่มีโทษประหาร
ชีวิตอย่างอื่นควรพิจารณานำวิธีการพักโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติมาใช้ หรือการนำมาตรการแทนการลงโทษประหารชีวิตคือ การ
ใช้โทษจำคุกระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนในการพ้นโทษ ด้วยการนำนักโทษประหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการพ้นโทษ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการกลับตัวเป็น
คนดี และกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย     
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้องอนุสัญญา
ภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 มีอายุอยู ่ในช่วง 25 - 40 ปี จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีระดับการศึกษา  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีประสบการณ์การทำงาน อายุงานมากกว่า 10 ปี จำนวน  
91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และมีหน่วยงานที่สังกัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน สังกัด กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เป็นนักวิชาการด้านอาชญาวิทยา 
จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และเป็นประชาชนท่ัวไป จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง
อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ พบว่าความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง 
อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ x = 3.153 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเหมาะสมตามอนุสัญญาและเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 3.46 และน้อยที่สุดคือ ด้านนโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตของประเทศ
ไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 2.99 โดยในแต่ละด้านมีผลการวิจัยดังนี้ 
  1. ด้านแนวคิดการลงโทษประหารชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 3.114 พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ปัจจุบันควรใช้การลงโทษที่เน้นการแก้ไขฟื้นฟู ข่มขู่ยับยั้งมากกว่าการแก้แค้นทดแทน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ x = 4.19 และน้อยสุดคือ ข้อการลงโทษประหารชีวิตเป็นการป้องกันอาชญากรรมในสังคมที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับไม่
ควร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 2.46  
       2. ด้านความเหมาะสมตามอนุสัญญาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 3.418 พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การลงโทษประหารชีวิตเป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้ายและละเมิด
ต่อหลักสิทธิมนุษยชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 3.80 และน้อยสุดคือ การยกเลิกโทษประหารชีวิตในต่างประเทศทำให้
อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 2.66  
  3. ด้านนโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทย พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 3.086 พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ได้ ด้วยการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้ชีวิตกลับคืนมาได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 4.19 และน้อยสุด
คือ หากมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต แล้วลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแทน ปัญหาอาชญากรรมในสังคมจะไม่เพิ่มสูงขึ้น อยู่ในระดับไม่
ควร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 2.06  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง อนุสัญญา
ภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศการลงโทษประหารชีวิต จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตใน
ประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศการลงโทษประหารชีวิต ที่มี เพศ ในภาพรวมไม่



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๗๗ 

แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐาน ซึ่งอายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน่วยงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง ไว้  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 สรุปผลรวมการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี ่ยวกับความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย 
กรณีศึกษาความสอดคล้อง อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศการลงโทษประหารชีวิต ความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตใน
ประเทศไทย อยู่ในระดับปานกลาง 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน่วยงาน แตกต่างกันมีความเหมาะสมการ ลงโทษ
ประหารชีวิตในประเทศไทย ที่แตกต่างกัน 
 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ข้อ สมมติฐานการวิจัย เป็นตาม 

สมมติฐาน 
ไม่เป็นตาม 
สมมติฐาน 

1. ปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความ
สอดคล้องตามอนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ โดยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากถึงระดับเหมาะสมมากที่สุด (ระดับ 4-5)  

  

2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทำงาน และสังกัดหน่วยงาน ที่แตกต่างกัน น่าจะมีความเห็นต่อปัญหาและ
ความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้อง
ตามอนุสญัญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ ในระดับเหมาะสมที่แตกต่างกัน 

  

 (2.1) เพศ          
 (2.2) อายุ   
 (2.3) ระดับการศึกษา   
 (2.4) ประสบการณ์ในการทำงาน   
 (2.5) สังกัดหน่วยงาน   

 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 ในส่วนของประเด็นข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อสนอแนะความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษา
ความสอดคล้อง อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศการลงโทษประหารชีวิตได้ข้อมูลมาจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง (ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความ
สอดคล้อง อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศ) ซึ ่งเป็นข้อคำถามปลายเปิด (Open – ended Question) ที่เปิดให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยอยู่ภายใต้ข้อความที่ศึกษากำหนดไว้ สามารถสรุปปัญห าเกี่ยวกับ
เหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศการลงโทษ
ประหารชีวิต โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง อนุสัญญา
ภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศการลงโทษประหารชีวิต รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ด้านแนวคิดการลงโทษประหารชวีิต 46 23 
1.1 โทษประหารชีวิตในคดีอาญาที่มีความร้ายแรงอยู่บนพื้นฐานการแก้แค้นทดแทน และเป็นการข่มขู่ยับยั้ง
ไม่ให้มีการกระทำผิดซ้ำ  
1.2 การลงโทษอาญาต้องอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน คือการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและสังคม ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติต่อโทษ โดยมีจุดมั่งหมาย
เพื่อให้นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูสู่สังคม 
ผู้ที่กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจะต้องไปรับการจำแนกที่เหมาะสม แก่วัยและสถานะทางกฎหมาย ดังนั้น 
การที่รัฐสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิต ต้องดำเนินการด้านฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดและสังคมอย่าง
จริงจัง และมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
1.3 การลงโทษประหารชีวิตยังมีความจำเป็นในคดีเพศ และการกระทำผิดต่อเด็กและสตรี เพื่อให้เกิดความ
ยับยั้งในการกระทำความผิด  

  

2. ด้านความเหมาะสมตามอนุสัญญาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ 38 19 
2.1 โทษประหารชีวิตไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และไม่ใช้โทษนี้กับเยาวชน ซ่ึงโทษประหารชีวิตของไทยสอดคล้องกับอนุสัญญาที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคีแล้วในปัจจุบัน 
2.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่ได้ห้ามการประหารชีวิต แต่ยอมรับใน
กรณีความผิดร้ายแรงสูงสุดเป็นความเป็นผิดที่เจตนาฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย แต่ประเทศมีความผิดโทษ
ประหารชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ความต่อทรัพย์ในกรณีเป็นเหตุถึงแก่ความตาย ดังนั้น จึงต้องทบทวนความผิดดังกล่าว 
สำหรับเด็กและเยาวชนมีการยกเว้นโทษประหารชีวิตในเด็ก ส่วนสตรีตั้งครรภ์ก็เช่นกัน  
2.3 การลงโทษในปัจจุบัน ควรมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ มากกว่าแนวคิด
การแก้แค้นทดแทน 

  

3. ด้านนโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทย 48 24 
3.1 รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจน ในการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
เพื่อให้หลักสิทธิมนุษยชนดำเนินการต่อไป และยังเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งทางความคิดอย่างมากใน
สังคมไทย เช่น ควรบังคับโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างจริงจังแทนการลงโทษประหารชีวิต ความมุ่งแก้ไข
โครงสร้างฐานความผิดที่ต้องจำคุกตามกฎหมายเพื่อลดปริมาณนักโทษในคดี มุ่งแก้ไขปัญหาในสังคมที่เป็น
พื้นฐานของการก่อให้เกิดอาชญากรรม ควรมีการปรับปรุงปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยมากกว่าการยกเลิก
โทษประหารชีวิต ควรเพิ่มระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและโปร่งใส เป็นต้น 
3.2 ควรมีการกำหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน ว่าผู้ที่กระทำความผิดคดีอุจฉกรรจ์ ต่อผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตต้อง
ได้รับโทษประหารชีวิต ให้ได้รับโทษตลอดชีวิต โดยไม่มีการยกเว้นหรือการอภัยโทษ  
3.3 ควรส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่ให้ผู้กระทำผิดได้รับผิดชอบต่อการกระทำของตน โดย
การชดใช้เยียวยาให้แก่ผู้เสียหายโดยตรงแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อร่วมกันกำหนดแผนบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้กระทำความผิด  
3.4 ส่งเสริมนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังเพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจ ให้
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นประซากรที่มีความประพฤติและจิตสำนึกที่มีคุณภาพไม่ละเมิดผู้อื่นอย่าง
ร้ายแรง 
3.5 บัญญัติโทษประหารชีวิตคงไว้ในทางทฤษฎีมีการประกาศใช้ในวงกว้าง แต่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทาง
ปฏิบัติในช่วงเวลา 10 ปีจากนี้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิชาการ เพื่อให้สอดรับกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและงการเมือง /อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัตรหรือการลงโทษ
อื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำ /อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น โดยหาวิธีลงโทษอื่น เช่น  
- การจำกัดเสรีภาพเป็นพิเศษ (มากกว่าเสรีภาพในการเดินทางที่ต้องอาศัยอยู่ในสถานกักกัน) โดยไม่มีการลด
โทษ 
- การมีโครงสร้างหรือส่วนราชการพิเศษสำหรับลงโทษ ดูแล เยียวยา และสร้างพื้นที่ให้ผู้กระทำความผิด
ร้ายแรงระดับโทษประหารชีวิต สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ โดยมีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กำกับดูแล 
เช่น การเป็นลูกจ้างหรือนำคนเหล่านี้อยู่ในระบบส่วนราชการพิเศษ ก่อให้เกิดรายได้หรือประโยชน์แก่ทาง
ราชการตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นภาระของทัณฑสถาน และเพื่อคัดแยกกลุ่มนักโทษร้ายแรงออกเป็น
สัดส่วน เป็นต้น 

  

ผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด 132 66 
ผู้ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด  68 34 
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 จากตารางข้างต้น พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66และมีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 34 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีความสอดคล้องตามอนุสัญญาภาคี
ร่วมไทยกับต่างประเทศ 
  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมาะสมตาม
อนุสัญญาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ด้านแนวคิดการลงโทษประหารชีวิต และด้าน
นโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทย ตามลำดับ โดยอาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าควรพิจารณาการยกเลิกโทษประหารชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับอารยะประเทศ หรือควรดำเนินการปรับข้อกฎหมายให้มี
ความสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กนกวรรณ ขวัญดี (2550) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทย โดยผลการศึกษาพบว่า การยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทยปรากฏว่าผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมี
ทัศนะเห็นด้วยต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต มีจำนวน 9 ท่าน ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตมี
จำนวน 6 ท่าน โดยสรุปถึงแม้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันก็คือ ก่อนที่จะประกาศยกเลิกโทษประหารชีวิตใน
สังคมไทยนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมในสังคมเสียก่อน โดยการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการ
ป้องกัน ควบคุมปัญหาอาชญากรรม การพัฒนากระบวนการในการพิจารณาคดี การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน รวมไปถึงการ
สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมให้อยู่ดีมีสุขภายใต้สิง่แวดล้อมท่ีดีเสียก่อน หากสามารถดำเนินการดังกลา่วไดจ้ริง การยกเลิก
โทษประหารชีวิตในสังคมไทยก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่มีเสียงคัดค้านจากกลุ่มประชาชนท่ีไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างสัง คมที่สงบสุข 
โดยไม่จำเป็นต้องใช้โทษประหารชีวิตในการลงโทษผู้กระทำผิดอีกต่อไป  
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  
  2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต 
จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศชายและเพศหญิง ก็จะมีความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในด้านแนวคิดการลงโทษประหารชีวิต  ด้านความเหมาะสม
ตามอนุสัญญาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และด้านนโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทยท่ี
แตกต่างกัน ทำให้เพศท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ (2543) ที่ได้ศึกษา
ทัศนะคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต พบว่าเหตุผลที่สนับสนุนและทำให้ผลการศึกษาปรากฏออกมาว่า เพศ
หญิงมีความต้องการให้ใช้โทษประหารชีวิตมากเช่นเดียวกับเพศชาย 
  2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต 
จำแนกตามอายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่อายุน้อยหรืออายุมาก ในด้านแนวคิดการลงโทษประหารชีวิต ด้านความเหมาะสมตาม
อนุสัญญาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และด้านนโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทยไม่มีผล
ต่อทัศนคติการลงโทษประหารชีวิต ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนุสรณ์ แก่งสันเทียะ (2543) ที่ได้ศึกษาทัศนะคติของชาว
กรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต พบว่าระหว่างอายุน้อยและอายุมากไม่มีผลต่อทัศนคติการลงโทษประหารชีวิตนั้น จา
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทำให้ทราบว่า ความคิดเห็นต่อการลงโทษประหารชีวิตของกลุ่มตัวอย่างไม่ว่า
จะอยู่ในกลุ่มอายุน้อยหรืออายุมากมีทัศนคติเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิตไม่แตกต่างกัน และต่างมองเรื่องโทษประหารชีวิตไปใน
แนวทางเดียวกัน  
  2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต 
จำแนกตามการศึกษา พบว่า การศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องด้วย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีที่ความความหวังต่อปัญหาและความเหมาะสมที่ต่างกัน จึงมีความคิดเห็นทำให้ด้านแนวคิดการลงโทษ
ประหารชีวิต ด้านความเหมาะสมตามอนุสัญญาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และด้านนโยบายกระบวนการยุติธรรมต่อการ
ลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทยในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนายภิสันต์ เจนร่วมจิต (2550) ที่ได้
ศึกษาทัศนะคติของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีค่ าเฉลี่ยมากกว่าผู้มรีะดับ
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การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาทุกระดับมีทัศนคติเกี่ยวกับวิธีการลงโทษประหารชีวิต
ใกล้เคียงกัน กรณีที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีทัศนคติเกี่ยวกับวิธีการลงโทษมากกว่า ผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
เพียงเล็กน้อย น่าจะเป็นเพราะประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ ้นไปมีความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากกว่า ซึ่งน่าจะ
สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการลงโทษประหารชีวิต 
  2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต 
จำแนกตามตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน ไม่ทำให้ผลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามถามมี
ความแตกต่างกัน 
  2.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมต่อการลงโทษประหารชีวิต 
จำแนกตามสังกัดหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดหน่วยงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่อง
ด้วย ลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ นักวิชาการด้านอาชญาวิทยา ประชาชน และ
วัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงาน เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน บรรยากาศ ในการทำงาน แผนการทำงาน อาจเป็นสาเหตุให้มี
ความคิดเห็นด้านโทษประหารชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภูมิกร ก้อนแก้ว ( 2557) ที่ศึกษาทัศนะของ
เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อการลงโทษประหารชีวิต พบว่า เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นด้วยต่อการ
คงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ที่มีสถานะทางองค์กรต่างกัน  
 
ข้อเสนอนแนะ 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัญหาและความเหมาะสมการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย กรณีศึกษาความสอดคล้อง
อนุสัญญาภาคีร่วมไทยกับต่างประเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
  1) ควรมีการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตว่า หากจะยังคงโทษประหารชีวิตจะต้องมีการ
กำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง (Most Serious Crime) ที่มีความชัดเจนและมีลักษณะอาชญากรรมที่ร้ายแรง
อย่างแท้จริงตามข้อกำหนดองค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ตอบแบบสอบถามกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พบว่า การ
ลงโทษประหารชีวิตเป็นการลงโทษตามสัดส่วนความผิดที่กระทำลงไป เพื่อต้องการให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษที่สาสมมากกว่าการยับยั้ง
การกระทำความผิดมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าควรมีการผลักดนัให้มีการดำเนินการ
คู่ขนานไปกับมาตรการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย เช่น การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ คือจะต้องมีการปรับปรุงระบบ
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้เกิดผล
ในการยับยั้งการกระทำความผิด เพราะทำให้ผู้ที่คิดจะกระทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่ต้องการกระทำผิด เพราะเล็งเห็นผลวา่หากได้
กระทำผิดโอกาสทีจะถูกจับกุมหรือดำเนินคดีสูงมาก เป็นต้น  
  2) กรมราชทัณฑ์ควรเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือจากโทษประหารชีวิตที่มีผลในการตัดผู้กระทำผิดออกไปจากสังคม 
เช่น โทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการอภัยโทษ รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้แก่กรมราชทัณฑ์ในการสร้างเรือนจำที่มีความมั่นคงสูง
เพื่อคุมขังผู้ที่กระทำผิดร้ายแรง และควรเริ่มพัฒนาโทษอื่นๆ ที่จะสามารถใช้ทดแทนโทษประหารชีวิตได้ เช่น โทษจำคุกตลอดชีวิต
โดยไม่มีการอภัยโทษ 
  3) การกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิตที่มีการพักการลงโทษ สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดว่ากรณีใด หรือความผิดฐาน
ใดที่สมควรจะได้รับการพักโทษหรือไม่ได้รับการพักโทษ ควรให้คณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
เพื่อเป็นแนวทางลดจำนวนนักโทษในเรือนจำ 
  4) ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้หรือปรับทัศนคติของ
สังคม ให้มองนักโทษประหารชีวิตที่เข้าสู่กระบวนการใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษ อย่างปราศจากอคติ และยิมยอมพร้อมรับให้
บุคคลดังกล่าวกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 
 ดังนั้น ควรที่จะให้มีโทษประหารชีวิตคงอยู่ไว้ในวิธีการโทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นโทษที่ร้ายแรงและ  
หนักที่สุด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่ให้ผู้ที่จะกระทำความผิดให้เกิดความเกรงกลัว โดยที่หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องกำหนด
นโยบายการบริหารงานภาครัฐ กำหนดวิธีการลงโทษมาตรการทางเลือกให้มีความสอดคล้องกับสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ทัน
ต่อยุคสมัย 
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 2. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
  1) ควรมีการบรูณาการความรู้แบบสหวิชาการแบบอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
กฎหมาย รวมถึงกลไกกระบวนการอำนาจของรัฐของการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องไปให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ   
  2) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนตั้งแต่กระบวนการนิติบัญญัติกฎหมายเพื่อความ
เป็นธรรมในการที่จะบังคับใช้โทษต่อไปเพื่อสอดคล้องกับความผิด 
  3) กระบวนการยุติธรรมควรมีการจำกัดปริมาณการประหารชีวิต เช่น การใช้โทษอ่ืนแทนโทษประหารชีวิต แก้ไขฟื้นฟู
ควรมีมาตรฐานที่ดี และงบประมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้หันมาใช้การแก้ไขฟื้นฟูมากกว่า
การแก้แค้นทดแทน เช่นโทษประหารชีวิต รัฐควรมีการปรับโครงสร้างทางสังคม การศึกษา และสถานภาพทางเศรษฐกิจให้ประชาชน
ในสังคมมีความเสมอภาคและเท่าเทียม รวมทั้งมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมเพราะหากสามารถอ้ง
กันอาชญากรรมได้โทษประหารชีวิตก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป  
  4) กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหาร 
และกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมสุขภาพจิต ศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มบทบาทครอบครัวและชุมชนใน
การคุมประพฤติผู้กระทำผิดภายใต้การกำกับดูแลของผู้คุมประพฤติและคำสั่งหรือคำพิพากษา  
  5) กระทรวงยุติธรรม ควรมีการลงโทษโดยใช้หลักยุติธรรมแบบบรูณาการหรือสมานฉันท์(Restorative justice)  
โดยเน้นไปที่มาตรการที่จะช่วยเหลือและฟื้นฟูเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าอาชญากรหรือผู้กระทำความผิด โดยแนวคิดนี้จะเป็น
มาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับไปสู่สภาพเดิม และเป็นมาตรการที่จะทำให้อาชญากรและผู้กระทำผิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเขาและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ ผู้วิจัยมองว่าหากดูแนวคิดของประเทศแอฟริกาได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้เยียวยา
ความขัดแย้งระหว่างชาวผิวขาวและผิวดำและในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้นำมาตรการนี้มาใช้เพิ่มจากการกักขังผู้กระทำความผิด 
บทลงโทษแบบสมานฉันท์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดก็คือการที่ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าชดใช้ให้กับเหยื่อ (restitution) และมาตรการ
การให้บริการแก่ชุมชน (community service) มาตรการการลงโทษดังกล่าวนี้ส่วนมากจะนำมาใช้กับคดีทางด้านทรัพย์สิน และใน
บางครั้งก็นำมาใช้กับคดีด้านยาเสพติดและคดีเกี่ยวกับอาวุธในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นการลงโทษโดยการให้บริการแก่สังคม ซึ่งหาก
นำมาปรับใช้ในประเทศไทยโดยปรับเปลี่ยนนโยบาย อาจทำให้ไม่เกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจำได้ 
 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาว่าการลงโทษประหารชีวิตแบบใด เหมาะสมกับโทษประเภทไหนอย่างไร  
  2) ควรมีการศึกษาเชิงสำรวจถึงทัศนะของประชาชนต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิตในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มทางการเมือง กลุ่มประชาชน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการลงโทษผู้กระทำผิดที่
เหมาะสม ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชนในสังคมอย่างแท้จริง  
  3) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการอภัยโทษ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมขนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 
100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณา สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติที่
การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซี ่งทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่งผล
ต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากค่า Sig. มากกว่า 0.01 โดยมีค่า 
R square เท่ากับ .544 หรือร้อยละ 54.4 อีกร้อยละ 45.6 เป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา 
 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์   
 

Abstract 
 This research aims to  study The Effect of Community Enterprise Member’s Participation on Community 
Strengthening A Case Study : Ban Nong Kowit Hand-woven Cloth Group Community Enterprise Khao Chakan 
District, SaKaeo Province. This research is a quantitative research. The population and the sample group used in 
the study were members of the Ban Nong Kowit hand-woven fabric group community enterprise. Khao Chakan 
District, SaKaeo Province, 100 people. The instrument used in the research was a questionnaire. Data were also 
analyzed. descriptive statistics Inferential Statistics The hypothesis test uses simple regression analysis statistics. 
and stepwise multiple regression analysis. The results of the research were as follows: 1) The participation of 
community enterprise members affecting community strengthening. Case study: Ban Nong Kowit hand-woven 
community enterprise. Khao Chakan District, SaKaeo Province. The overall picture is at the highest level. Sorted 
by average as follows: participation in the evaluation participation in the operation Participation in receiving 
benefits and participation in decision-making The figures on all sides are at the highest level. 2) Strengthening the 
community of members of the Ban Nong Kowit hand-woven fabric group community enterprise Khao Chakan 
District, SaKaeo Province. The overall picture is at the highest level. Sorted by average as follows: Strengthening  
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communities in terms of economic, social, cultural, and natural resources and environment. at the highest level 
and 3) participation of community enterprise members Participation in decision making Participation in the 
operation participation in receiving benefits and participation in the evaluation Affects the strengthening of 
communities of community enterprises The statistical significance at the 0.01 level was because the Sig. value 
was greater than 0.01, with the R square value being .544 or 54.4%, the other 45.6 percent was an unstudied 
variable. 
 

Keywords: Participation of Community Enterprise Strengthening of the Community Ban Nong Kowit Hand- 
 Woven Cloth Group Community Enterprise 
 
บทนำ 
 เศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบันจำนวนหนึ่งยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศสมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชน อันจะยังผล  ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการแข่งขัน
ทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการ ขนาดย่อมและขนาดกลาง
ต่อไป (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548)  
 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จึงเป็นดังกระแสเรียกร้องของสังคมให้หันกลับมาพิจารณารากเหง้าของตนเองตั้งแต่ความ
เป็นจริงของสังคม กระบวนการศึกษาเรียนรู้เพื่อความเป็นไทยหันมาสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมือง (Civic Consciousness) 
สร้างความรักในชุมชนท้องถิ่น รักในเพื่อนรอบข้างรวมทั้งสิ่งแวดล้อมอีกทั้งการเข้าร่วมกันเป็นเครือข่ายยังเป็นการถักทอสายใยแห่ง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาสังคมมีความเป็นชุมชนอิสระหรือองค์กรแบบพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความหลากหลาย ปราศจากการครอบงำ
โดยอำนาจรัฐและทุนเป็นองค์กรอาสาสมัครของสังคม เมื่อองค์กรและพลเมืองเข้าร่วมมือกันก็จะเกิดความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมที่จะช่วยเหลือกันแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อให้คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ในท่ีสุด (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) ดังนั้น การ
พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง  ในชุมชนจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น ปัจจุบันมีชุมชนในชนบทจำนวนมากท่ี
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ในท่ีสุด  
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ขึ้นมา เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิก
ทั้งหมด 132 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ) กลุ่มสตรีทอผ้าขาวม้า เป็นการรวมกลุ่มสตรีที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และภูมิปัญญาในการทอผ้าขาวม้ารวมตัวกันพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้าเป็นสินค้าและผลติภัณฑ์ชุมชนที่มีเชื่อเสียงทั้งของชุมชนและ
ของดี OTOP จังหวัดสระแก้ว และได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันและรางวัลอื่น ๆ บ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขา
ฉกรรจ์ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่กินกันอย่างพอเพียง ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทำให้มีภูมิปัญญาที่ตก
ทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นคือ การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าโบราณ ผ้าทอของบ้านหนองโกวิทย์มีความพิเศษกว่าผ้าทอพื้นที่อื่น ๆ ในเรื่อง
ของความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ ผ้าทอที่โดดเด่นท่ีสุด คือ "ผ้าขาวม้าหมักโคลน" เป็นการนำเส้นด้ายไปหมักโคลน 
เพื่อสร้างสีสันให้กับเส้นด้ายก่อนนำไปถักทอ และชาวบ้านทอผ้าทุกผืนด้วยใจเหมือนทอให้ลูกหลานตัวเองใช้ ที่นี่เป็นหมู่บ้าน
เกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน เพราะท้ายหมู่บ้านมีหนองน้ำท่ีสามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี และหนองน้ำแห่งนี้
ยังเป็นท่ีมาของช่ือ "บ้านหนองโกวิทย์" (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว, 2562) 
 เมื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์มีจำนวนมากข้ึน เนื่องจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเช่ือ
เสียงมาขึ้น จึงมีสมาชิกมากขึ้นจึงต้องมีการประชุมทำความเข้าใจกับสมาชิกทั้งหมดของวิสาหกิจชุมชน จึงพบว่าสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนอีกหลายคนที่ยังขาดการรับรู ้เกี ่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ทั ้งนี ้เนื ่องจากการ
ดำเนินงานหรือแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยังไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ การขาดแคลนผู้มีทักษะในการใช้เ ครื่องมือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก และปัญหาด้านความพร้อมของความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มในการมีส่วนร่วมแล้ว นอกจากนี้
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นน้อย ทำให้การดำเนินงานสมาชิกในการปฏิบัติงาน
ไม่สามารถทำงานให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการทำงานท่ีชัดเจน (สุวรรณะ ประไพ, สัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์, 2563) 
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 จากความสำคัญที่กล่าวมา ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนอง
โกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้า
ทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยสามารถนำมาพัฒนาการมีส่วนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ทั้ง
ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และชุมชนอื่นสามารถนำไปเป็นรูปแบบในการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต 
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 2. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว 
 3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอ
มือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนอง
โกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน  
132 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2564 ) 
  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ 
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคำนวนของยามาเน่ (Yamane, 1973) จากจำนวน
ประชากร 132 คน กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้ วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 99 คน 
แต่เพื่อความสะดวกในการคำนวนสถิติ ผู้วิจัยจึงขอเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างอีก 1 คน รวมเป็น 100 คนในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. เคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 3  ตอน ดังนี้  
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลอืกตอบประกอบดว้ย 
คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพและระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มี 5 ระตับ ของลิเคอร์ (Liker's Five Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (ทรรศบงกช ศรีคงศรี, 2556:98) ดังนี ้
   การมีส่วนร่วมของประชาชน น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน น้อย ให้คะแนน 2 คะแนน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน มาก ให้คะแนน 4 คะแนน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มี 5 ระดับ  
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ของลิเคอร์ (Liker's Five Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน (ทรรศบงกช ศรีคงศรี, 
2556:98) ดังนี ้
   การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
   การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อย ให้คะแนน 2 คะแนน 
   การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
   การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มาก ให้คะแนน 4 คะแนน 
   การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
  เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกณฑ์การวัดระดับโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย โดยการกำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้น (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2554) มีสูตรในการคำนวณดังนี้ 
 
 
 
   =    5 - 1 
       5 
   =    0.8 
 

  ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับช้ัน ใช้สูตรคำนวณช่วงกว้างของช้ัน เท่ากับ 0.80 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) 
   โดยมีกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนน  
   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
   คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในปานกลาง  
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 3. การทดสอบเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยได้นำแบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเองนั้นมาทดสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยง (Validity) ดังนี ้
  ตรวจสอบคุณภาพและประเมินความสอดคล้องตาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence; IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน พบว่า  มีค่า IOC เท่ากับ 0.90 และทำการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  และ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยได้นำแบบสอบถามไปทดลองเก็บ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอื่น 30 คน ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม Cronbach’s Alpha Coefficients ได้ค่าความเชื่อมั ่นใน
แบบสอบถามรวม เท่ากับ 0.92 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.70-1.00 (Taber, 2018) 
 4. การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนเสร็จสิ้น  นำแบบสอบถามส่งถึงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้าน
หนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  100 ชุด เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามก่อนนำไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติดังนี้ 
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple linear Regression Analysis) และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุแบบขั ้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis) ทำการตรวจสอบความเป็นอิสระกันของความ
คลาดเคลื่อน (Testing for Autocorrelation) สามารถทำได้โดยการทดสอบทางสถิติค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความเป็นอิสระกันของ
ความคลาดเคลื่อน คือ ค่าสถิติ Durbin – Watson โดยพิจารณาว่าค่าสถิติ Durbin – Watson อยู่ระหว่าง 1.50 – 2.50 (อัจฉริยา 
ปราบอริพ่าย, 2547) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Menard, 1995) และพิจารณา 
ค่า VIF (Variance Inflation factor) ถ้าค่า VIF น้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Myear, 1995) 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
  Berkley (1975) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั้นคือการที่ผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตามทุกคนเข้ามา มีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
ทำงานเท่าท่ีจะสามารถกระทำได้ 
  Arnstein (1969) กล่าวว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลยย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น 
ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อำนาจและสามารถควบคุมกิจกรรมนั้นได้จึงจะทำให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Cohen & Uphoff (1980) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ 
ได้แก่ 1.การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทำอะไรและทำอย่างไร  2.การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้
ตัดสินใจ  3.การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และ 4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
  อภิญญา กังสนารักษ์ (2544) ได้นำเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจกำหนดความต้องการและรว่ม
ลำดับความสำคัญของความต้องการ  2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์วิธีการแนวทางการดำเนินงาน รวมถึง
ทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ  3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินโครงการ ทำประโยชน์ให้แก่โครงการโดยร่วม
ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน และ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการเพื่อให้รู้ว่าผลจากการดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราว
เดียวก็ได้ 
  จากการทบทวนความหมายของการมีส่วนร่วม ในการวิจัยครั้งนี้ได้นำแนวคิดของ Cohen & Uphoff (1980) มาเป็น
แนวทางในการศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เข้ามาร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจว่าควรทำอะไรและทำอย่างไร มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานของวิสาหกิจชุมชน 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544, หน้า 46) ได้ให้ ความหมายของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า 
ชุมชนเข้มแข็งหมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกัน เป็นองค์กรชุมชน โดยมีการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชน สำหรับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจะต้องเป็นการดำเนินงานแบบร่วมคิด
ร่วมทำและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว  
  สนธยา พลศรี (2546, หน้า 22) ให้ความหมายของชุมชนว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่ม ทางสังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันใน
อาณาบริเวณเดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ตำบล หรือเรียกเป็นอย่างอื่นมีความเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กัน มีการ
ติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกันมีความผูกพันเอื้ออาทรกันภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกันร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน  
  ประเวศ วะสี (2549) ได้อธิบายความเป็นชุมชนว่า ชุมชน หมายถึง การที่คนจำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีการ
ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกันมีความเอื้ออาทรต่อกันมีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำมีการจัดการเ พื่อให้เกิดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
  นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ (2550, หน้า 85) พบว่าความเข้มแข็งของชุมชนนั้นประกอบด้วยหลายมิติ ดังต่อไปนี้  
1. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ  2. ความเข้มแข็งของชุมชน ด้านสังคม 3. ความเข้มแข็งของชุมชนด้านวัฒนธรรม และ 4. 
ความเข้มแข็งของชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จากการทบทวนองค์ประกอบของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ นภาภรณ์ หะ
วานนท์และคณะ (2550, หน้า 85) มาเป็นแนวทางการวิจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพบว่าความเข้มแข็งของชุมชนนั้นประกอบด้วย 4 ด้าน 
ซึ่งประกอบด้วยความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของชุมชนด้านการสังคม ความเข้มแข็งของชุมชนด้านวัฒนธรรม 
และความเข้มแข็งของชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว 
 

ตารางที่ 1  ระดับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
 

การมีส่วนร่วมของสมาชกิวิสาหกิจชมุชน x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.85 .335 มากที่สุด 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 4.90 .233 มากที่สุด 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4.89 .266 มากที่สุด 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.91 .282 มากที่สุด 

รวม 4.89 .208 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซี่งทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 2. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว 
 

ตารางที่ 2  ระดับความคิดเห็นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 4.78 .468 มากที่สุด 
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสังคม 4.80 .466 มากที่สุด 
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม 4.75 .553 มากที่สุด 
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 4.88 .313 มากที่สุด 

รวม 4.80 .423 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 2 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบพหุขั้นตอนการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่งผลต่อการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบพหุข้ันตอนการมีส่วนรว่มของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่งผลต่อการเสรมิสรา้งชุมชนเข้มแข็ง 
 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

การมีส่วนร่วมของสมาชกิวิสาหกิจชมุชน
กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collnearlty 
Statistics 

B SE Beta T Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี .227 1.592  -1.43 .888   
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X1) .835 .313 .662 2.667 .013 .296 3.379 
การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (X2) .306 .524 .169 -.584 .565 .219 4.573 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (X3) .848 .401 .535 -2.115 .045 .286 3.502 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (X4) 1.351 .322 .902 4.195 .000 .394 2.536 
R .737       
R square .544       
Adjusted R square .471       
Durbin Watson 1.905       
F - ratio 7.452 P.000*      
p < 0.01 
 

  จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การพยากรณ์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนรว่มในการประเมนิผล ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณโ์ดย
อธิบายจากค่าสัมประสิทธ์ิร้อยละ ร้อยละ 54.4 อีกร้อยละ 45.6 เป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา การมีสวนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 มีค่าคงท่ี เท่ากับ 0.227 เมื่อพิจารณารายด้าน ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัย
ด้าน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เท่ากับ 0.835 การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เท่ากับ 0.306 การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ เท่ากับ 0.306 และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เท่ากับ 1.351 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 

�̌�  =  .227  +  .835(X1)  +  .306(X2)  +  .848(X3)  +  1.351(X4) 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การมีสวนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ดังนี้  
 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา: สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กีรติวรรณ กัลยาณมิตร, สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และวิจิตรา  
ศรีสอน (2563) ทั้งนี้ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กีรติวรรณ กัลยาณมิตร , สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และวิจิตรา ศรีสอน (2563) ทั้งนี้ เนื่องจาก
วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิ จชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กีรติวรรณ กัลยาณมิตร , สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ และวิจิตรา ศรีสอน (2563) ทั้งนี้ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ จากการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กีรติวรรณ กัลยาณมิตร, สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และวิจิตรา ศรีสอน (2563) ทั้งนี้ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วม
ในการขอความร่วมมือให้องค์กรอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
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 2. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว จากผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วิสิทธิ์ ยิ้มแย้มและอุษณากร ทาวะรมย์ (2561) เนื่องจากวิสาหกิจชุมชน มีการจัดการระบบเศรษฐกิจท่ีเอื้อให้สมาชิกในวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบการผลิตเพื่อการค้ามีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนมีส่วนช่วยให้เกิดการจัดระเบียบทางสังคมและร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวิสาหกิจชุมชนได้ มีศักยภาพสามารถดำเนินการเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กล่ม สมาชิกได้อย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนสามารถช่วยรักษา สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน 
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการดำรงสืบสานและพัฒนาต่อยอดประเพณีวิถีวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถช่วยด้าน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ว ิสาหกิจชุมชน และสามารถจัดระบบดูแล จัดสรรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่งผลต่อการเสรมิสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
ส่งผลต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ จากการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนมสี่วนร่วม
ในการขอความร่วมมือให้องค์กรอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกีรติวรรณ กัลยาณมิตร , สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ และวิจิตรา ศรีสอน (2563) พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในภาพรวมอยู่ในระดับสงู การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ จากการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้องค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวม
อยู่ในระดับที่มากที่สุด ผลการวิจัยพบว่า มีบางด้านที่ต้องมีการพิจารณาปรับปรุง ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรให้
ข้อมูลแก่สมาชิกเพื่อการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน และด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนงานการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้แก่สมาชิกได้ทราบโดยทั่วถึง 
 2. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระ แก้ว 
พบว่า การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลใน
การวิจัยครั้งนี้ ควรส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการรวมตัวกัน ส่งเสริมให้ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมีการช่วยเหลือกันเพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้ และดูงานขณะเดียวกันชุมชน
ต้นแบบก็จะเกิดความภาคภูมิใจ มีการขยายเครือข่ายเป็นชุมชนพี่ชุมชนน้องได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรทำการวิจัยในเรื่องนี้กับพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระดับคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนแต่ละพื้นที่ 
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้น ๆ ได้มีคุณภาพทีดีขึ้นต่อไป 
 2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ เพื่อทราบการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพท่ีสำเร็จเพื่อช้ีให้เห็น
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ผลกระทบของความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน และความเครียดจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อผลิตภาพ 
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The Impacts of Role Stress and Technostress on the Work-from-Home Employees' 
Productivity: A Case Study of Civil Servant of Bangkok Metropolitan Administration 
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ปราโมทย์ ลือนาม (Pramote Luenam)2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบของความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน และความเครียดจากเทคโนโลยี  
ที่ส่งผลต่อผลิตภาพการทำงานจากที่บ้านของข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผ่านแบบสอบถามจาก
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เคยปฏิบัติราชการจากที่บ้าน จำนวน 413 คน ตัวแบบสมการโครงสร้างแสดงค่าความสอดคล้อง
ของโมเดล (goodness-of-fit) ดังนี้ p-value = 0.211, 𝑥2/df = 1.163, RMSEA = 0.020, CFI = 0.997, TLI = 0.995 ผลการวิจยั
พบว่าหากสามารถจัดการความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานให้อยู่ในระดับที่พอดีจะทำให้ผลิตภาพการทำงานสูงขึ้น ความเครยีด
จากเทคโนโลยีส่งผลให้ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานสูงขึ้นแต่ถ้ามีความเครียดจากเทคโนโลยีในระดับที่สูงจะส่งผลให้ผลิต
ภาพการทำงานลดลง การวิจัยนี้ค้นพบว่าความเครียดจากเทคโนโลยีทั้ง 5 ด้าน มี 3 ด้าน ที่ส่งผลต่อข้าราชการกรุงเทพมหานครคือ 
การถูกบังคับใช้เทคโนโลยี การถูกรุกรานโดยเทคโนโลยี และความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี อีก 2 ด้านที่ไม่ส่งผลคือ ความซับซ้อน
ของเทคโนโลยี และความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยจากเทคโนโลยี กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอยู่
เสมอจึงทำให้บุคลากรสามารถปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ได้ดี และบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าอาชีพข้าราชการมี
ความมั่นคงสูงและตำแหน่งงานจะไม่ถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยีในอนาคต  
 

คำสำคัญ:   ความเครียดในบทบาทหน้าท่ีของงาน ความเครียดจากเทคโนโลยี ผลิตภาพการทำงาน 
 

Abstract 
 The objective of this research is to examine the stress factors that affect the performance of the work 
from home model of civil servant of Bangkok Metropolitan Administration. The researcher would like to study 
the relationship between role stress and technostress that affect productivity by collecting quantitative data 
through questionnaires from civil servant of Bangkok Metropolitan Administration who had performed 
government work from home. The structural equation model showed a goodness-of-fit with p-value = 0.211, 
𝑥2/df = 1.163, RMSEA=0.020, CFI=0.997, TLI=0.995. Results indicate that if the role stress can be managed at the 
right level, the productivity would improve. Technostress has a significant positive effect on role stress. 
Nevertheless, higher stress due to technostress will result in lower productivity. The result also shows three  
sub-factors of technostress that affect Bangkok metropolitan government officials include: (1) techno-overload, 
(2) techno-invasion, and (3) techno-uncertainty. The other two sub-factors that do not affect are techno-
complexity and techno-insecurity. Bangkok Metropolitan Administration also keep supporting and improving the 
technology in the organization. These is allowing civil servants to adapt and learn about new technologies well. 
They also believe that they have a stable career and will not be replaced by technology in the future.  
 

Keywords:  Role Stress, Technostress, Productivity 
 

บทนำ 
 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในปี 2563 ทำให้เกิด
รูปแบบการทำงานจากที่บ้าน หรือ work from home เพราะรัฐบาลได้ออกมาตรการหรือข้อบังคับเพื่อควบคุมและลดระดับการ  
   

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แพร่กระจายของเชื้อไวรัสภายในประเทศ กรุงเทพมหานครถือเป็นหน่วยราชการท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ มีภารกิจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลายด้าน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับที่ไม่มีการเตรียมแผนการดำเนินการล่วงหน้า
ส่งผลให้ต้องมีการวางแผนเฉพาะกาลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแบบทันทีจึงไม่มีการเตรียมความพร้อมและการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ไม่มีแผนการสนับสนุนอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต่อการดำเนินการ อีกทั้งขั้นตอนการ
ดำเนินการทางเอกสารราชการส่วนใหญ่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ หน่วยงานจึงเกิดปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ 
ปริมาณงานคงค้างของเรื่องที่ต้องดำเนินการมีจำนวนมากขึ้น กระบวนการดำเนินการล่าช้ากว่าช่วงสถานการณ์ปกติ 
 สิ่งหนึ่งที่องค์การต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงในสถานการณ์นี้คือการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิม 
และเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์การ ผลการทำแบบสำรวจเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก
สถานการณ์โควิด - 19 รอบโลก พบว่า ผู้คนรู้สึกว่าต้องทำงานตลอดเวลา ต้องเตรียมพร้อมที่จะถูกติดต่อเรื่องงานอยู่ตลอดเวลา ไม่
สามารถแบ่งเวลาระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวได้เพราะพื้นที่การทำงานและพื้นที่ส่วนตัวกลายเป็นพื้นที่เดียวกัน ส่งผลให้เกิด
ความเครียดมากยิ่งขึ้น (Cigna, 2020) ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน (Role 
Stress) และความเครียดจากเทคโนโลยี (Technostress) ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลตอ่ผลิตภาพการทำงานจากท่ีบ้านในสถานการณ์
โควิด-19 หรือไม่อย่างไร โดยความเครียดจากเทคโนโลยีถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดย Brod (1984) โดย Brod ได้ให้คำจำกัดความว่า 
โรคสมัยใหม่อันเนื่องมาจากการไม่สามารถปรับตัวหรือรับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในลักษณะที่เหมาะสมได้ บทความวิจัยเกี่ยวกับ
ความเครียดจากเทคโนโลยีที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดคือการวิจัยของ Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan, and Ragu-Nathan (2007) โดยได้
ให้คำอธิบายความหมายของความเครียดจากเทคโนโลยีว่า เป็นความล้มเหลวของแต่ละบุคคลในการพยายามหาทางสู้และวิธีการ
จัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอ เท่าทัน ต่อเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม ในผลงานวิจัยของ Tarafdar et al. (2007) ได้มี
การวิจัยถึงผลกระทบที่ความเครียดจากเทคโนโลยี (Technostress) ส่งผลต่อความเครียดในหน้าที่การงาน (Role Stress) กับผลิต
ภาพการทำงาน (Productivity) พบว่ายิ่งความเครียดจากเทคโนโลยีสูงและความเครียดในหน้าที่การงานสูงจะส่งผลให้ผลิตภาพการ
ทำงานลดลง  โดยได้แบ่งความเครียดจากเทคโนโลยีออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศสง่ผลให้ตอ้งทำงานหนักขึ้น (Techno-
overload)  การรุกล้ำหรือการรุกรานของเทคโนโลยีในชีวิตส่วนตัว (Techno-invasion)  ความซับซ้อนของเทคโนโลยีทำให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถ (Techno-complexity) เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(Techno-uncertainty)  เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์และทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียอาชีพการทำงาน 
(Techno-insecurity) 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากความเครียดจากเทคโนโลยีและความเครียดในบทบาทหน้าที่การงานในการทำงาน
รูปแบบ work from home ต่อผลิตภาพการทำงานของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 2. เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงรูปแบบการทำงานจากที่บ้านใน
อนาคตขององค์กรต่อไป 
 
กรอบแนวคิด 
 ปัจจัยด้านความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน (Role Stress) เป็นความเครียดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนของงานที่ได้รับ
มอบหมายหรือความรับผิดชอบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งหรือจุดยืนของบุคคลในองค์กร บทบาทจึง
กำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในองค์กรและกำหนดความจำเป็นหรือทักษะที่พนักงานจะต้องมีเพื่อทำงานนั้น ๆ ให้แก่องค์กร 
บทบาทของบุคคลกลายเป็นสาเหตุของความเครียดเมื่อขาดความชัดเจนเกี่ยวกั บขอบเขตของความรับผิดชอบของงานที่ได้รับ
มอบหมายหรือเมื่อต้องได้รับการมอบหมายงานท่ีมากเกินกว่าจะจัดการได้ และเมื่อต้องประสบกับความต้องการที่ขัดแย้งจากแง่มุมที่
แตกต่างกันของบทบาทหน้าท่ีของตนเองหรือจากบุคคลอื่นที่แตกต่างกันท่ีต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย 
Monideepa Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007) อธิบายความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการสำรวจผู้ใช้งานพบว่ามีความเครียดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ technostress ครอบคลุมห้าเงื่อนไขท่ี
ผู้ใช้ต้องเผชิญเป็นผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรของพวกเขา ได้แก่  
 1) การถูกบังคับใช้เทคโนโลยี (techno-overload) อธิบายสถานการณ์ที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บังคับให้ผู้ใช้ทำงาน
ได้เร็วขึ้นและต้องทำงานได้มากขึ้น 
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 2) การถูกรุกรานโดยเทคโนโลยี (techno-invasion) อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการถูกรุกรานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในแง่ของการสร้างสถานการณ์ที่ผู้ใช้อาจสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา พนักงานรู้สึกว่าต้อง "เชื่อมต่อ" อย่างต่อเนื่อง และมีการทำให้
เส้นแบ่งระหว่างบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับงานและส่วนบุคคลไม่มีความชัดเจน 
 3) ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (techno-complexity) อธิบายกรณีที่ความซับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำ
ให้ผู้ใช้รู้สึกว่าทักษะของพวกเขาไม่เพียงพอ และถูกบังคับให้ใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4) ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยจากเทคโนโลยี (techno-insecurity) เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ผู้ใช้รู้สึกถูกข่มขู ่ว่าจะ
สูญเสียงานของพวกเขาด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือสูญเสียงานให้แก่ผู ้ที ่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดีกว่า 
 5) ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (techno-uncertainty) หมายถึง บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความไม่แน่นอนสำหรับพวกเขาในการที่พวกเขากังวลเกี่ยวกับการที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง 
 สำหรับรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน (work from home pattern) หรือ หมายถึง การทำงานที่ส่วนใหญ่จะต้องทำงาน
จากท่ีบ้านหรือสถานที่ท่ีไม่ใช่สถานที่ตั้งของสำนักงานตามปกติ โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับความถี่หรือรูปแบบการเข้าทำงานที่สำนักงาน 
ความถี่ในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ต่อสัปดาห์ 
 สำหรับปัจจัยผลิตภาพการทำงาน (productivity) มีความหมายว่า ความสามารถของบุคคลในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวมถึงผลผลิตหรือความสำเร็จของผลงานหรือปริมาณงานตามที่ได้มีการระบุหรือตั้งเป้าหมายไว้ 
จากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน และความเครียดจาก
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อผลิตภาพการทำงาน ผู้วิจัยจึงนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 H1   ความเครียดจากเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดในบทบาทหน้าท่ีของงาน 
 H2   ความเครียดในบทบาทหน้าท่ีของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงาน 
 H3   ความเครียดจากเทคโนโลยีส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงาน 
 H4a ความเครียดในบทบาทหน้าท่ีของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงานแปรผกผันตามความถี่ใน
การเข้าสำนักงาน 
 H4b ความเครียดในบทบาทหน้าท่ีของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงานแปรผกผันความถี่ในการ
ประชุมออนไลน์ 
 H4c ความเครียดจากเทคโนโลยีมีความสมัพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงานแปรผนัตรงกับความถี่ในการประชมุ
ออนไลน์ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเป็นแบบการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) จาก
กลุ่มตัวอย่างข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเฉพาะผู้ที่เคยปฏิบัติงานแบบ work from home ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ปี 
2563 ที ่ทำงานภายใต้สังกัดหน่วยงาน/ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีกรอบอัตรากําลังข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 23,467 ตำแหน่ง มีคนครองตำแหน่ง 20,531 คน (ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) ผู้วิจัยใช้โปรแกรม G*Power คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดค่าเพาเวอร์ 
(1-β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จำนวนตัวแปรทำนายเท่ากับ 5 ตัวแปร ขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 0.03 
ผลที่ได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 363 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับจำนวนขนาดตัวอย่างแบบสอบถามเพิ่มเติมเป็น 371 ตัวอย่าง 
และเพิ่มการเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับการศึกษานำร่อง (pilot study) เพื่อวัดความเที่ยงอีก 42 ตัวอย่าง รวมเป็น 413 ตัวอย่าง  
 โดยแบบสอบถามที่ใช้เพื ่อวัดผลจากตัวแปรต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงา น จำนวน  
6 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.874) ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 1). การถูก
บังคับใช้เทคโนโลยี จำนวน 5 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.924)  2). การถูกรุกรานโดยเทคโนโลยี จำนวน 4 คำถาม 
(Cronbach’s Alpha = 0.841) 3). ความซับซ้อนของเทคโนโลยี จำนวน 5 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.877) 4). ความรู้สึกไม่
มั่นคง ไม่ปลอดภัยจากเทคโนโลยี จำนวน 5 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.824) 5). ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี จำนวน 4 
คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.792) ผลิตภาพการทำงาน จำนวน 12 คำถาม (Cronbach’s Alpha = 0.809) ความถี่ในการเข้า
สำนักงานต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คำถาม ความถี่ในการประชุมออนไลน์ต่อสัปดาห์ จำนวน 1 คำถาม และคำถามเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบ
ในการวิเคราะห์อีก 10 คำถาม ท้ังหมดรวมเป็น 53 คำถาม 
 ทฤษฎีที่ใช้ทดสอบสถิติของการวิจัย คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้สถิติการถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression) เป็นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม IBM SPSSS AMOS ในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
โดยทำการทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับกรอบงานวิจัย ผู้วิจัยทำการตัดคำถามออกเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความกลมกลืนกับ
กรอบงานวิจัยมากขึ้น โดยเหลือคำถามดังนี้  ความเครียดในบทบาทหน้าท่ีของงาน จำนวน 4 คำถาม ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน 1). การถูกบังคับใช้เทคโนโลยี จำนวน 5 คำถาม 2). การถูกรุกรานโดยเทคโนโลยี จำนวน 4 คำถาม 
3). ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี จำนวน 4 คำถาม ผลิตภาพการทำงาน จำนวน 5 คำถาม 
 
ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่น่าเชื่อถือทั้งหมด 472 คน โดยผู้วิจัยได้คัดแยกข้อมูลเฉพาะคนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 413 คน มาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นเพศชาย 150 คน เพศหญิง 263 คน หากแบ่งตามประเภท
ของตำแหน่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภททั่วไป 108 คน ประเภทวิชาการ 291 คน ประเภทอำนวยการ 10 คน ประเภทบริหาร  
4 คน หากแบ่งตามช่วงอายุสามารถแบ่งเป็น ช่วงอายุ 21–30 ปี 37 คน ช่วงอายุ 31-40 ปี 161 คน ช่วงอายุ 41-50 ปี 144 คน  
ช่วงอายุ 51-60 ปี 71 คน รายละเอียดสัดส่วนร้อยละของข้อมูล ดังแสดงในภาพที่ 2  การวิจัยนี้มีค่าความสอดคล้องของโมเดล  
(goodness-of-fit) ด ังน ี ้  p-value = 0.211,     /df = 1.163, RMSEA = 0.020, CFI = 0.997, TLI = 0.995 ตามผลสถ ิต ิท ี ่ ได้  
แสดงในตารางที่ 1 และได้โมเดลการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะสำคญัของตัวอย่างตามเพศ ประเภทตำแหน่ง และช่วงอายุ 
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ภาพที่ 3  โมเดลจากการวิจัย 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการปรับโมเดล 
 

ค่าทางสถิติ เกณฑ์มาตรฐาน กรอบงานวิจัย 
P-Value >0.05 ผ่านเกณฑ์ (0.211) 
GFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (0.979) 
AGFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (0.963) 
CFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ์ (0.997) 
NFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (0.976) 
TLI ≥0.95 ผ่านเกณฑ์ (0.995) 
RMSEA ≤0.08 ผ่านเกณฑ์ (0.020) 

 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล 
 

ตัวแปรตาม อิทธิพล ตัวแปรต้น 
Role Stress Technostress 

Role Stress ทางตรง - 0.820*** 
ทางอ้อม - - 

Productivity  ทางตรง 0.368* - 0.659*** 
ทางอ้อม - 0.301** 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรกำกับความถี่ในการเข้าสำนักงานต่อสัปดาห์ (Work Days) 
 

Path Beta(β) P-Value 
ความเครยีดจากบทบาทหนา้ที่ในงาน (Role Stress) ไปผลติภาพ
การทำงาน (Productivity) 

- 1.662 0.735 

ความเครยีดจากบทบาทหนา้ที่ในงาน (Role Stress) x ความถี่ใน
การเข้าสำนักงานต่อสัปดาห์ (Work Days) ไป ผลิตภาพการ
ทำงาน (Productivity) 

1.498 0.762 

ความถี่ในการเข้าสำนักงานต่อสัปดาห์ (Work Days) ไป ผลติภาพ
การทำงาน (Productivity) 

-0.112 0.393 

 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕๙๗ 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรกำกับความถี่ในการเข้าประชุมออนไลน์ต่อสัปดาห์ (Meeting per week) 
 

Path Beta(β) P-Value 
Group of Meeting Group of Meeting 

Zero 1 to 5 6 to 10 Zero 1 to 5 6 to 10 
ความเครยีดจากบทบาทหนา้ที่ในงาน 
(Role Stress) ไป ผลิตภาพการทำงาน 
(Productivity) 

0.397 0.361 0.501 0.061 0.068 0.148 

ความเครยีดจากเทคโนโลยี 
(Technostress) ไป ผลิตภาพการ
ทำงาน (Productivity) 

- 0.102 - 0.126 - 0.241 < 0.001 0.001 0.012 

 
 จากผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงสาเหตุของโมเดล ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรกำกับความถี่ใน
การเข้าสำนักงานต่อสัปดาห์ (Work Days) ดังแสดงในตารางที่ 3 และผลการวิเคราะห์อิทธิพลตัวแปรกำกับความถี่ในการเข้าประชุม
ออนไลน์ต่อสัปดาห์ (Meeting per week) ดังแสดงในตารางที่ 4  สามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ต่าง ๆ ทั้งหมดมาวิเคราะห์
เพื่อสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานต่าง ๆ ของการวิจัยนี้ได้ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5  สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย 
 

สมมุติฐาน ค่าอิทธิพล ค่า P ผลการทดสอบ สรุปผล 
H1 ความเครียดจากเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์และส่งผลเชิงบวกต่อ
ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน 

0.820 <0.001 ยอมรับ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 0.05 และมีค่า
อิทธิพล 0.820 ดังนั้นความเครียดจากเทคโนโลยีมีอิทธพิล
เชิงบวกกับความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน 

H2 ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของ
งานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อ
ผลิตภาพการทำงาน 

0.368 .006 ปฏิเสธ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 0.05 และมีค่า
อิทธิพล 0.368 ดังนั้นความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานมี
ความสัมพันธ์กับผลิตภาพการทำงานแตม่ีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานที่บอกว่ามีผลเป็นเชิงลบ 

H3 ความเครียดจากเทคโนโลยีส่งผล
เชิงลบต่อผลิตภาพการทำงาน 

- 0.659 <0.001 ยอมรับ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 0.05 และมีค่า
อิทธิพล – 0.659 ดังนั้นความเครียดจากเทคโนโลยีมีอิทธิพล
เชิงลบกับผลิตภาพการทำงาน 

H4a ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของ
งานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อ
ผลิตภาพการทำงานแปรผกผันตาม
ความถี่ในการเข้าสำนักงาน 

 0.735 ปฏิเสธ เมื่อใส่ตัวแปรกำกับความถี่ในการเข้าสำนักงาน ระหว่าง
ความสัมพันธ์จาก Role Stress ไป Productivity ไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า P มากกวา่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
ดังนั้น ความถี่ในการเข้าสำนักงานจึงไม่ถือเป็นตัวแปรกำกับใน
ความสัมพันธ์ 

H4b ความเครียดในบทบาทหน้าที่
ของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิง
ลบต่อผลิตภาพการทำงานแปรผกผัน
ความถี่ในการประชุมออนไลน์ 

 0.068 ปฏิเสธ เมื่อใส่ตัวแปรกำกับความถี่ในการประชุมออนไลน์ ระหว่าง
ความสัมพันธจ์าก Role Stress ไป Productivity ไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า P มากกวา่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
ดังนั้น ความถี่ในการประชุมออนไลน์ จึงไม่ถือเป็นตัวแปร
กำกับในความสัมพันธ ์

H4c ความเครียดจากเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิต
ภาพการทำงานแปรผันตรงกับความถี่
ในการประชุมออนไลน์ 

- 0.102 <0.001 ยอมรับ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 0.05 และมีค่า
อิทธิพล – 0.659 ดังนั้นความเครียดจากเทคโนโลยีมีอิทธิพล
เชิงลบกับผลิตภาพการทำงานแปรผันตรงกับตัวแปรกำกับ 
ความถี่ในการประชุมออนไลน์ในกลุ่มประชากรที่ไม่มีการ
ประชุมออนไลน์ 

- 0.126 0.001 ยอมรับ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 0.05 และมีค่า
อิทธิพล – 0.126 ดังนั้นความเครียดจากเทคโนโลยีมีอิทธิพล
เชิงลบกับผลิตภาพการทำงานแปรผันตรงกับตัวแปรกำกับ 
ความถี่ในการประชุมออนไลน์ในกลุ่มประชากรที่มีการประชุม
ออนไลน์ 1 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
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สมมุติฐาน ค่าอิทธิพล ค่า P ผลการทดสอบ สรุปผล 
- 0.241 0.012 ยอมรับ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ค่า P น้อยกวา่ระดบั 0.05 และมีค่า

อิทธิพล – 0.241 ดังนั้นความเครียดจากเทคโนโลยีมีอิทธิพล
เชิงลบกับผลิตภาพการทำงานแปรผันตรงกับตัวแปรกำกับ 
ความถี่ในการประชุมออนไลน์ในกลุ่มประชากรที่มีการ
ประชุมออนไลน์ 6 – 10 ครั้งต่อสัปดาห ์

 
อภิปรายผล 
 ผลกระทบของความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน และความเครียดจากเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อผลิตภาพการทำงานจาก 
ที่บ้าน กรณีศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีดังน้ี 
 ความเครียดจากเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงบวกต่อความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงาน พบว่าข้อมูลเชิง
ประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ Monideepa Tarafdar, Qiang Tu, 
Bhanu S. Ragu-Nathan & T. S. Ragu-Nathan (2007) ที่กล่าวว่า หากความเครียดจากเทคโนโลยีสูงจะส่งผลให้ความเครียดใน
บทบาทหน้าท่ีของงานสูงขึ้นไปด้วย 
 ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงาน พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพการทำงานแต่เป็นการส่งผล
ในเชิงบวก ซึ ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยต้นแบบของ Monideepa Tarafdar, Qiang Tu, Bhanu S. Ragu-Nathan & T. S. Ragu-
Nathan (2007) ที่กล่าวว่า หากความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานสูงจะส่งผลให้ผลิตภาพการทำงานลดลง ซึ่งผลจากการวิจัยนี้
แสดงให้เห็นว่า เมื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับแรงกระตุ้นหรือได้รับความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานกลับส่งผลให้ผลิต
ภาพการทำงานสูงขึ้น เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และเห็นตระหนักถึงความสำคัญในผลลพัธ์ของงานท่ีตนเองรับผิดชอบมาก
ยิ่งข้ึน 
 ความเครียดจากเทคโนโลยีสง่ผลเชิงลบต่อผลติภาพการทำงาน พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยต้นแบบของ Monideepa Tarafdar, Qiang Tu, Bhanu S. Ragu-Nathan & T. S. 
Ragu-Nathan (2007) ที่กล่าวว่า ความเครียดจากเทคโนโลยีส่งผลให้ผลิตภาพการทำงานลดลง 
 ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงานแปรผกผันตามความถี่ในการ
เข้าสำนักงาน พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย เพราะเมื่อใส่ตัวแปรกำกับความถี่ในการเข้าสำนักงาน ระหว่าง
ความสัมพันธ์จาก Role Stress ไป Productivity ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า P มากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น ความถี่ใน
การเข้าสำนักงานจึงไม่ถือเป็นตัวแปรกำกับระหว่างความสัมพันธ์ดังกล่าว 
 ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงานแปรผันตรงกับความถี่ในการ
ประชุมออนไลน์ พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย เพราะเมื่อใส่ตัวแปรกำกับความถี่ในการประชุมออนไลน์ 
ระหว่างความสัมพันธ์จาก Role Stress ไป Productivity ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า P มากกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น 
ความถี่ในการประชุมออนไลน์ จึงไม่ถือเป็นตัวแปรกำกับระหว่างความสัมพันธ์ดังกล่าว 
 ความเครียดจากเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์และส่งผลเชิงลบต่อผลิตภาพการทำงานแปรผันตรงตามความถี่ในการประชุม
ออนไลน์ พบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ ยิ่งความถี่ในการประชุมต่อสัปดาห์
สูงยิ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ความเครียดจากเทคโนโลยีมีผลต่อผลิตภาพการทำงาน โดยจะทำให้ผลิตภาพการทำงานยิ่งลดลง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ในการปฏิบัติราชการจากที่บ้านหากข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับความเครียดใน
บทบาทหน้าที่ของงานกลับส่งผลดีต่อผลิตภาพการทำงาน และถึงแม้ว่าความเครียดจากเทคโนโลยีจะมีผลเชิงบวก ต่อระดับ
ความเครียดในบทบาทหน้าที่ของงานแต่หากอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจะส่งผลให้ผลิตภาพการทำงานลดลงได้ นอกจากนี้ผลจาก
งานวิจัยนี้ยังค้นพบว่า ความเครียดจากเทคโนโลยีที่แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การถูกบังคับใช้เทคโนโลยี (Techno-overload) 
2) การถูกรุกรานโดยเทคโนโลยี (Techno-invasion) 3) ความซับซ้อนของเทคโนโลยี (Techno-complexity) 4) ความรู้สึกไม่มั่นคง
ไม่ปลอดภัยจากเทคโนโลยี (Techno-insecurity) และ 5) ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี (Techno-uncertainty) นั้น มีเพียงด้านที่ 
1 ด้านที ่ 2 และด้านที ่ 5 เท่านั ้นที ่มีน ัยสำคัญทางสถิต ิและส่งผลให้เกิดความสอดคล้องของโมเดล  แสดงว่า ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบของความเครียดจากเทคโนโลยีในด้านความซับซ้อนของเทคโนโลยี ( Techno-
complexity) และความรู้สึกไม่มั ่นคงไม่ปลอดภัยจากเทคโนโลยี (Techno-insecurity) เนื ่องจากกรุงเทพมหานครมีโครงการ
สัมมนา/ อบรมเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ ๆ ทำให้บุคลากรได้รับ
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ความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานประกอบกับเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ปัจจุบัน หรือเทคโนโลยีที่ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานเป็นประจำอยู่แล้ว จะมีเพียงเทคโนโลยีหรือ
โปรแกรมที่ใช้ในประชุมออนไลน์ท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยและต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ด้วยเป็นโปรแกรมสมัยใหม่ที่มีรูปแบบการใช้
งานท่ีไม่ซับซ้อนเมื่อมีการใช้งานซ้ำก็ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความชำนาญในการใช้งานเทคโนโลยี  ในด้านที่เกี่ยวกับความรู้สึก
มั่นคงปลอดภัยต่อเทคโนโลยีนั้นข้าราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนมีความเช่ือมั่นว่าอาชีพข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง
สูงเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดความกังวลว่าตำแหน่งงานจะถูกยุบหรือถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอนาคต และภาครัฐไม่ไดม้ีนโยบาย
หรือมาตรการกระตุ้นหรือสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพข้าราชการอย่างเป็นรูปธรรมทำ
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเชื่อว่าเทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง หรือความก้าวหน้าทางอาชีพ 
 กรุงเทพมหานครอาจพิจารณานำการปฏิบัติราชการจากที่บ้านมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในช่วงสถานการณ์ปกติได้ โดย
ในส่วนของการมอบหมายงานนั้นผู้บังคับบัญชาควรพิจารณามอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ ๆ เพื่อให้ผลิต
ภาพการทำงานไม่ลดลง และในการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมออนไลน์อาจะพิจารณามอบหมายในปริมาณที่เหมาะสมเพราะถ้า
จำนวนความถี่ในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์สูงจะส่งผลความเครียดจากเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและส่งผลให้ผลิตภาพการ
ทำงานลดลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ได้ข้อมูลเพียงมิติเดียว ดังนั้น เพื่อ
เพิ ่มความน่าเชื ่อถือของการทดสอบสมมุติฐานและเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนในการนำไปใช้
ประกอบการวางแผนสำรองการทำงานท่ีครอบคลุมมากข้ึน ผู้ที่มีความสนใจศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เพิ่มเติมอาจพิจารณา
ทำการศึกษาวิจัยดังนี ้
 1. วิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการทดสอบสมมุติฐานโดยอาจเลือกใช้กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้หรือเลือกใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา 
 2. วิจัยในเชิงการทดลองให้เห็นความแตกต่างหรือผลกระทบความเครียดที ่ได้ร ับในการทำงานตามปกติกับระดับ
ความเครียดที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอรรถประโยชน์ในการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยังยืน การประเมินอรรถประโยชน์ในครั้งนี้อาศัยการพัฒนาแบบจำลองโลจิตของ
การเลือกรูปแบบการเดินทางซึ่งไดจ้ากการสุม่สมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามผู้ใช้งานจำนวน 500 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยั
ที่มีผลต่ออรรถประโยชน์ในการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระยะเวลาทั้งหมดในการเดินทาง 
และจากการประยุกต์ใช้แบบจำลองพบว่าการให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจะสามารถสร้างอรรถประโยชน์ให้ผู้เดินทางเปลี่ยนมา  
ใช้บริการบริการรถจักรยานสาธารณะในพ้ืนท่ีศึกษาสูงที่สุด 
 

คำสำคัญ:   จักรยานสาธารณะ อรรถประโยชน์ มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to evaluate the utilities of using a public bicycle share scheme in Maejo 
University to support the sustainable green university. This study using a logistic model for representing the 
traveling choice selection that was random interviewed from 500 samples. The result was found that the factors 
affecting the utilities of using PBSS were travel cost and total travel time. In addition, the application revealed 
that the free service cost policy is the most to satisfy the travelers to change from the previous transportation 
mode to PBSS in the study areas. 
 

Keywords:  Public Bicycle Share Schemes, Utilities, Green University 
 
บทนำ 
 ปัญหาการจราจรและการขนส่งในปัจจุบันนั้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และทวีความรุ่นแรงซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเดินทางในพื้นที่มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นสถานที่รวมบุคคลเป็นจำนวนมาก
ตลอดจนมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นอย่างจต่อเนื่อง จึงเปรียบพื้นที่มหาวิทยาลัยเสมือนเมืองขนาดย่อมที่มีความแออัดของปริมาณความ
ต้องการในการเดินทางและส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหา ได้แก่ การจราจรติดขัด ความล่าช้าจากการเดินทาง การเสียประโยชน์จา
การใช้พื้นที่สำหรับการจอดยานพาหนะ มลพิษที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ การสูญเสียพลังงานจากน้ำมันในการเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น
แนวทางการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทางภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นทางออกหนึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้  
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและอยู่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ซึ่งถือเป็น
จังหวัดสำคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและยังเป็นแหล่งดึงดูดผู้มาเยือนให้มีความต้องการเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะกิจกรรมในด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ความต้องการในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขต
หลักมีปริมาณสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับขนาดพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะวิทยาเขตหลักท่ีมีพื้นท่ีเพียง 800 ไร่ ซึ่งต้อง
รองรับหน่วยงานการศึกษาทั้งหมด 12 คณะ 3 วิทยาลัย 4 สำนัก และอีกหลายหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งจากข้อมูลปีการศึกษา 2563  
มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 15,000 คน และบุคคลากร 2,220 คน ซึ่งทำให้มีปริมาณยานพานหนะเข้า-ออกพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 18,000 
คันต่อวัน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2563) 
   

1,2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3 รองศาสตราจารย์ หลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๖๐๒ 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้กำหนด Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น 
Organic, Green และ Eco University ซึ่งในด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี เขียว (Green 
University) ตามคำนิยามและการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking (UI GreenMetric, 2020) โดยในปี 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในร้อยอันดับแรกมีทั้งหมด 37 แห่ง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกจัด
อันดับที่ 110 ของโลก อันดับที่ 40 ของเอเชีย และอันดับที่ 6 ของประเทศไทย และยังพบอีกว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกประเมินในด้าน
ระบบการขนส่งมีค่าต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและมหาวิทยาลัยที่มีอันดับต้นของโลก ดังนั้นการที่
จะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก้าวเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวนั้นจะต้องมีการพัฒนาในหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัย
หลักอย่างหนึ่งที่ขาดเสียมิได้และจะต้องมีการจัดการและการวางแผนในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยคือการจัดการด้านของระบบ
การขนส่งภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลดปล่อยมลพิษน้อยที่สุดโดยที่
ยังคงสร้างสมดุลให้ระบบการเดินทางนั้นสามารถให้บริการต่อผู้เดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 ดังนั ้น เพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และการเผชิญกับควา ม
เปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตอย่าง
ชาญฉลาดด้วยการพัฒนาการขนส่งสีเขียวในระดับมหาวิทยาลัยได้ในอนาคตได้อย่างทันสถานการณ์ โดยในปี พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาเส้นทางจักรยานภายในพื้นที่ขึ้น และ พ.ศ.2562-2563 ได้ร่วมกับเอกชนนำเอารถจักรยานสาธารณะ 
(Public Bicycle Share Schemes, PBSS) มาให้บริการแก่ผู้เดินทางภายในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีและสามารถบรรเทา
ปัญหาการเดินทางในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง และมีความสอดคล้องกับนโยบายการก้าวสู่ Roadmap ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานและประเมินปัจจัยที ่ส่งผลต่ออรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลักจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการรถจักรยานสาธารณะที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับ
นโยบายการขนส่งสีเขียวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

กรอบแนวคิด 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีแนวคิดในการประเมินอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถจักรยานสาธารณะภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเลือกรูปแบบการเดินทาง (Modal Split) ด้วยการ
จำลองพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะด้วยแบบจำลองโลจิต (LOGIT Model) ซึ่งมีการประเมินค่าโอกาสหรือสัดส่วนในการ
เลือกใช้ยานพาหนะตามหลักการความน่าจะเป็น (Probability Theory) โดยการกำหนดค่าความพึงพอใจของผู้เลือกใช้ที่มีต่อ
ทางเลือกต่างๆออกมาให้รูปแบบฟังก์ชั ้นอรรถประโยชน์ (Utilities) โดยทางเลือกที ่มีโอกาสจะถูกเลือกคือทางเลือกที่มีค่า
อรรถประโยชน์สูงที ่สุด ดังนั ้นกรอบแนวคิดในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะในครั้งนี ้จึงจะ
ประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตและฟังก์ชันอรรถประโยชน์มาใช้ในการอธิบายความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการใช้บริการรถจักรยาน
สาธารณะภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการดำเนินการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การทบทวนวรรณกรรมและกำหนดกรอบแนวคิด 
  การดำเนินการศึกษาข้ันตอนน้ีเป็นการทบทวนหลักการและทฤษฎี ตลอดจนผลการศึกษาและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำมาใช้สำหรับการกำหนดกรอบแนวคิดและออกแบบการทดลอง 
 2. การสำรวจข้อมูล 
  ข้อมูลที่ต้องการในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลหลัก 2 ส่วน คือ (1) ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคคลกรที่มีการเดินทางภายในมหา วิทยาลัยจำนวน 500 คน 
(ประมาณร้อยละ 3 ของประชากรในพื้นที่) ได้แก่ การสำรวจข้อมูลคุณลักษณะของผู้เดินทาง ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทาง ข้อมูล
รูปแบบยานพาหนะที่ถูกเลือกใช้อยู่เดิม (Revealed Preference, RP) และข้อมูลพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางที่มีการ
จัดตั้งไว้ก่อน (Stated Preference, SP) และ (2) ข้อมูลทุติยภูมิประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ 
ข้อมูลจำนวนและคุณลักษณะของประชากรในพื้นที่ศึกษา ข้อมูลกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และข้อมูลปริมาณ
การจราจร  
 3. การวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจปฐมภูมิ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นซึ่งใช้ในการอธิบาย
คุณลักษณะของผู้เดินทางและพฤติกรรมการเดินทางในพื้นที่ศึกษา (2) การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
ยานพานะของผู้เดินทาง และ (3) การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางที่มีการจัดตั้งและถูก
เสนอให้ผู้เดินทางเลือก (McFadden, 1977) (Ben-Akiva & Lerman, 1985) 
  การพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางในพื้นที่ศึกษาด้วยแบบจำลองโลจิต ซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของผู้เดินทางที่มีต่อทางเลือกต่างๆโดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าผลประโยชน์ของแต่ละทางเลือกที่
เรียกว่า ค่าอรรถประโยชน์ (Utility) สมมุติฐานในการเลือกจะพิจารณาแนวทางที่เกิดอรรถประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ลือกจากทางเลือกทีม่ี
อยู่ทั้งหมด ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของแบบจำลองประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบทางเลือกการเดินทางและ
พฤติกรรมที่สะท้อนความพึงพอใจของผู้เดินทางที่มีต่อทางเลือก โดยโครงสร้างของแบบจำลองโลจิตและฟังก์ชันอรรถประโยขน์ใน
ครั้งนี้สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 1 และ 2 
 
   สมการที่ 1 
 
 
   สมการที่ 2 
 
 
   โดย  
    Pn(i)   คือ ความน่าจะเป็นหรือสัดส่วนของผู้เดินทางที่เลือกทางเลือก i 
    V(i)   คือ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่มีต่อทางเลือก i ใดๆ 
    V(I’)   คือ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่มีต่อทางเลือก i เทียบกับทางเลือกที่กำหนดไว้เป็นฐาน 
 

 4. การประยุกต์ใช้แบบจำลองในการคาดคะเนอรรถประโยชน์ของการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ 
  หลังจากได้รูปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางในพื้นที่ศึกษาแล้ว ในลำดับต่อมาจะเ ป็น
การดำเนินการในส่วนของการนำเอาแบบจำลองมาทดสอบคาดคะเนโอกาศหรือสัดส่วนในการเลือกใช้รถจักรยานสาธารณะที่ถูก
เสนอให้ ตลอดจนการนำเอาฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่มีต่อรูปแบบการให้บริการรถจักรยานสาธารณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งนี้
มาวิเคราะห์ถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบสถานการณ์หรือรูปแบบการให้บริการ
รถจักรยานสาธาณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตได้ 
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 5. การอภิปรายผลและจัดทำข้อเสนอแนะ 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาผลที่ได้จากการศึกษาท้ังหมดรวมถึงผลการทดสอบประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆมาทำการ
สรุปอภิปรายผลเพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการให้บริการรถจักรยานสาธารณะและการขนส่งสีเขียว
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ 
 
ผลการศึกษา 
 1. กายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลัก 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐซึ่งมีสถานที่ตั้งวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหาร อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 800 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มาทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในบริเวณเขตชานเมืองเชียงใหม่และอยู่ในพื้นที่ผังเมืองรวมเชียงใหม่ ซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันเป็นแบบที่ราบ (Flat Slope) โดยเฉลี่ยมีความลาดชันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 โดยมีห้วยโจ้เป็น
เส้นทางน้ำสายหลักไหลผ่านภายในบริเวณพื้นท่ีและมีโครงข่ายการผันน้ำมาจากคลองชลประทานเพื่อสำหรับนำมาใช้ในการเรียนการ
สอนด้านการเกษตรและประมง ดังภาพท่ี 2 
  โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและจราจรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลักโดยส่วนใหญ่เป็นโครงข่ายเส้นทาง
ถนนเพื่อรองรับการเดินทางและการจราจรภายในมหาวิทยาลัยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 12 ของพื้นที่ท้ังหมดซึ่งโดยส่วนใหญ่มี
ลักษณะผิวทางเป็นแบบแอสฟัลท์ รองลงมาเป็นผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและดินบดอัด โดยมีทั้งลักษณะ 2 ช่องจราจร (2-
lane Road) และ 4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง (4-lane Divided Road) แนวเส้นทางส่วนใหญ่มี Alignment เป็นแนวเส้นตรง (Linear) 
และเป็นแบบวงแหวน (Ring Road)  นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและจราจรอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยยังประกอบไป
ด้วย เส้นทางเดินเท้า เส้นทางจักรยานและระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจำนวน 2 เส้นทาง ดังภาพที่ 2 
 2. การจราจรและขนส่งภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลัก 
  การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลักสามารถนำเสนอได้โดยสรุปดังภาพที่ 3 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เดินทางด้วยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.8 โดยในจำนวนน้ีรูปแบบยานพาหนะที่ถูกเลือกใช้
ในการเดินทางสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 52.45 รองลงมาได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งหรือรถ
เก๋ง (Personal Car : PC) มีสัดส่วนร้อยละ 17.84 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือรถกระบะ (Personal Pickup : PU) มีสัดส่วนร้อย
ละ 11.97 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่น่ังหรือรถตู้ (Van and Bus) มีสัดส่วนร้อยละ 1.35 และรถบรรทุกเพื่อการใช้งานเชิงพาณชิย์ 
(Truck) มีสัดส่วนร้อยละ 0.47 ส่วนการเดินทางด้วยรูปแบบหรือใช้ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ยังมีสัดส่วนการใช้งานท่ีน้อยมากคิด
เป็นสัดส่วนท้ังหมดเพียงร้อยละ 1.61 ของปริมาณการเดินทางทั้งหมด โดยการเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานและการเดินเท้า 
  ปริมาณการจราจรตั้งแต่เวลา 6:00 - 18:00 น. พบว่ามีปริมาณการจราจรจากภายนอกเข้ามาภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย
เป็นจำนวน 14,767 คันต่อ 12 ชั่วโมงในเวลากลางวัน หรือคาดคะเนปริมาณการจราจร 18,459 คันต่อวัน โดยช่วงเวลาที่มีการ
เดินทางจากภายนอกเข้าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยสูงที่สุดคือช่วงเวลาระหว่าง 9:00 – 10:00 น. ซึ่งมีการจราจรเดินทางเข้าภายใน
พื้นที่มากถึง 1,322 คันต่อชั่วโมง และจะมีปริมาณการจราจรเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงเวลาระหว่าง 12:00 – 
13:00 น. ซึ ่งมีการจราจรเดินทางเข้าภายในพื้นที่มากถึง 1,312 คันต่อชั ่วโมง  และในช่วงเวลาที่มีการเดินทางออกจากพื้นที่
มหาวิทยาลัยสูงที่สุดคือช่วงเวลาระหว่าง 12:00 – 13:00 น. ซึ่งมีการจราจรเดินทางออกจากพ้ืนท่ีมากถึง 1,052 คันต่อช่ัวโมง และมี
ปริมาณการเดินทางออกจากพื้นที่จะลดลงในชั่วโมงอื่นๆเฉลี่ยประมาณ 584 คันต่อชั่วโมง แต่ปริมาณการเดินทางออกจากพื้นที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงเวลาเย็นระหว่าง 16:00 – 17:00 น. คิดเป็นปริมาณการจราจรเฉลี่ยประมาณ 932 คนต่อช่ัวโมง  
  ผู้เดินทางส่วนใหญ่ภายในพื้นที่ศึกษาเป็นนักศึกษามากถึงร้อยละ 86.45 รองลงมาเป็นบุคคลกรร้อยละ 9.97 และเป็น
บุคคลภายนอกร้อยละ 3.58 โดยมีพฤติกรรมการเดินทางภายในพื้นที่เฉลี่ยมีการเดินทาง 2-4 เที่ยวต่อวัน ระยะทางที่เดินทางภายใน
พื้นเฉลี่ย 1.8 กิโลเมตรต่อวัน ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางเฉลี่ย 13.1 นาทีต่อวันสำหรับรถยนต์และ 5.2 นาทีต่อวันสำหรับ
รถจักรยานยนต์ 
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ภาพที่ 3  คุณลักษณะการจราจรและขนส่งในมหาวิทยาแม่โจ้วิทยาเขตหลัก 
 
 3. เส้นทางจักรยานและการให้บริการรถจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลัก 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลักมีการจัดเส้นทางสำหรับจักรยานไว้ในบางเส้นทาง ซึ่งมีลักษณะ
เป็นทางจักรยานขนานอยู่เขตไหลทางของถนนสายหลักในบางเส้นทาง โดยมีการจัดแบ่งช่องทางโดยการตีเส้นและเพิ่มเป็นสัญลักษณ์ 
(Road Pavement Marking) สำหรับทางจักรยาน และในปี พ.ศ.พ.ศ.2562-2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกับบริษัทโมไบค์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเอารถจักรยานสาธารณะ (Public Bicycle Share Schemes) จำนวน 500 คันมาให้บริการแก่ผู้เดินทาง
ภายในพื้นที่ โดยนักศึกษาและบุคคลากรจะได้รับคูปองใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและการใช้งานสามารถใช้จักรยานได้ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชันของบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายต่อการใช้งานตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงให้ในการใช้งานเนื่องจาก 
เป็นนวัตกรรมทางด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะชนิดใหม่รูปแบบหนึ่งที ่กำลังได้รับการสนใจของผู้ใช้บริการในขณะนั้น 
รายละเอียดดังภาพที่ 4 
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   ภาพที่ 4  เส้นทางจักรยานและการให้บริการจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาแม่โจ้วิทยาเขตหลัก 
 

 4. พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางและความพึงพอใจของการใช้งานจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาแม่โจ้
วิทยาเขตหลัก 
  จากการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามทั้งแบบ RP และ SP ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลักจำนวนทั้งหมด 500 ตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการสุ่มสำรวจ (Random Survey) ณ สถานที่แหล่ง
กิจกรรมต่างๆภายในพื ้นที ่ศึกษาโดยมีการกำหนดโควตากลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามรูปแบบการเดินทางและกระจายตาม
คุณลักษณะของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา ดังตารางที่ 1   
  จากการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น พบว่า กลุ่มผู้เดินทางส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษาอยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
91.38 ของจำนวนผู้เดินทางทั้งหมดโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ดังนั้นอายุเฉลี่ยของผู้เดินทางทั้งหมดในพื้นที่ศึกษามีค่าเฉลี่ยประมาณ 
21.83 ปี และยังพบอีกว่า ผู้เดินทางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.97 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 41.03 ซึ่งสัดส่วนนี้
สอดคล้องกับสัดส่วนเพศของข้อมูลสถิติของนักศึกษา และในส่วนผู้เดินทางที่มีช่วงอายุไม่เกิน 40 ปีมีสัดส่วนเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย แต่ในช่วงอายุ 40-60 ปีพบว่ามีสัดส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ซึ่งจากการเปรียบเทียบสัดส่วนนี้ก็สอดคล้องกับ
ข้อมูลสถิติของบุคลากร ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานเบื้องต้นด้วยการวิเคราะห์สถิติภาคพรรณนา (Descriptive Statistics) นี้ได้ว่า
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ไม่แตกต่างจะข้อมูลของประชากรในพื้นที่ศึกษา จึงสามารถใช้ข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่างนี้เป็นตัวแทนของ
ประชากรได้ 
 

ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจต่อรูปแบบการเดินทาง 
 

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจ 
(หน่วย: คน) 

ผู้ใช้
รถจักรยานยนต ์

ผู้ใช้รถยนต ์ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัว 

รวมทั้งหมดตาม
กลุ่มผู้เดินทาง 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 50 30 20 100 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 50 30 20 100 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 50 30 20 100 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป  
และบัณฑติศึกษา 

50 30 20 100 

บุคคลกรและบุคคลภายนอก 50 40 10 100 

รวมทั้งหมดตามรปูแบบการเดินทาง 250 160 90 500 
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 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นด้วยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) จากข้อมูลการสัมภาษณ์
รูปแบบการเดินทางแบบ RP พบว่า ปัจจัยที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกรูปแบบการเดินทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อายุ (ปี) 
รายได้หรือรายรับ (บาทต่อเดือน) และระยะห่างจากที่พักอาศัยถึงมหาวิทยาลัย (กิโลเมตร) 
 ในส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์รูปแบบการเดินทางที่ถูกจัดตั้งขึ้นแบบ SP พบว่า ปัจจัย
ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกรูปแบบการเดินทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับการใช้จักรยานสาธารณะที่เสนอให้ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บาทต่อวัน) และระยะเวลาทั้งหมดในการเดินทาง (นาทีต่อวัน)  
 ดังนั้น ปัจจัยหรือตัวแปรของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่คาดว่าจะมีอิทอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เดินทางที่มีต่อทางเลือก
รูปแบบการเดินทางต่างๆสำหรับการนำมาทดสอบพัฒนาเป็นแบบจำลองโลจิตในการศึกษาในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย อายุ รายได้
หรือรายรับ ระยะห่างจากที่พักอาศัยถึงมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และระยะทั้งหมดในการเดินทาง และเมื่อพิจารณาจาก
พฤติกรรมการเดินทางที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้สามารถกำหนดโครงสร้างของแบบจำลองโลจิตในครั้งนี้ดังภาพที่ 5  
 จากการพัฒนาแบบจำลองโลจิตที่ใช้สำหรับเป็นตัวแทนพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาเขตหลักในครั้งนี้ ซึ่งพัฒนาตามโครงสร้างแบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางตามภาพที่ 5 โดยกำหนดให้รูปแบบการใช้
จักรยานสาธารณะ (PBSS) เป็นรูปแบบทางเลือกท่ีถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเสนอให้เป็นตัวเปรียบเทียบอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้
เดินทางจะได้รับกับทางเลือกรูปแบบการเดินทางเดิมที่ผู้เดินทางใช้อยู่ในปัจจุบัน ผลการจากพัฒนาแบบจำลองโลจิต พบว่า ตัวแปรที่
มีอิทธิพลต่ออรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้เดินทางที่มีต่อการเปรียบเทียบทางเลือก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (COST) 
และระยะเวลาทั้งหมดในการเดินทาง (TIME) เป็นหลัก โดยสมการความสัมพันธ์ของการเลือกรูปแบบการเดินทางที่ได้สามารถแสดง
ดังภาพท่ี 5 และตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 5  โครงสร้างแบบจำลองโลจิตการเลือกรูปแบบการเดินทางใน 
  มหาวิทยาแม่โจ้วิทยาเขตหลัก 
 

ตารางที่ 2  แบบจำลองโลจิตและฟังก์ชันอรรถประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบเลือกรูปแบบการเดินทาง 
 

Utility Function -2 Log 
likelihood 

Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square Chi-square Sig. 

VPC – VPBSS = - 0.020 COST - 0.172 TIME 1907.531 0.450 0.600 42.809 0.000 
VMC– VPBSS = - 0.408 COST - 0.210 TIME 4621.073 0.383 0.510 143.529 0.000 
VNV – VPBSS = - 0.209 COST - 0.030 TIME 2459.731 0.204 0.272 93.874 0.000 

 
 การประยุกต์ใช้แบบจำลองในการคาดคะเนสถานการณ์การให้บริการรถจักรยานสาธารณะของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ โดยมี
มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบบายการใช้งานโดยการแจกคูปองใช้บริการฟรีเป็นเวลา 60 วัน และหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โดยได้รับอัตราพิเศษแบบเหมาจ่าย ได้แก่ (1) เหมาจ่าย 1 วัน ราคา 15 บาท (2) เหมาจ่าย 30 วัน ราคา 100 บาท (3) เหมาจ่าย  
90 วัน ราคา 250 บาท และ (4) เหมาจ่าย 120 วัน ราคา 300 บาท ซึ่งจากผลการประยุกต์ใช้แบบจำลอง พบว่า กลุ่มผู้ใช้รถยนต์
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ส่วนตัว (PC) มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานสาธารณะมากที่สุดซึ่งมีความน่าจะเป็นมากถึงร้อยละ 81.61 และในส่วนกลุ่มผู้ใช้
รถจักรยานยนต์และกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเป็นกลุ่มที่มีโอกาสจะเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานสาธารณะน้อยกว่าเพียงร้อยละ 
25.35 และ 27.59 ตามลำดับ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจในการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้รถจักรยานสาธารณะมาก
ที่สุด คือ ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (COST’) ระหว่างรูปแบบการเดินทางเดิมที่ผู้เดินทางใช้อยู่กับค่าใช้จ่ายจากการ
ใช้บริการรถจักรยานสาธารณะ ดังนั้นเมื่อได้ทดสอบแบบจำลองด้วยการลดค่าใช้จ่ายของการใช้รถจักรยานสาธารณะลงจะสามารถ
ช่วยให้โอกาสที่ผู้เดินทางในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์และกลุ่มผู้ที่ไม่ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเพิ่มข้ึนได้ โดยเมื่อทดลองปรับค่าใช้จ่ายการ
ใช้รถจักรยานสาธารณะให้มีการใช้ฟรีซึ่งอาจจะได้รับการสนับสนุบงบประมาณจากมหาวิทยาลัยจะพบว่าความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทาง
ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 61.06 และ 75.49 ตามลำดับ และในส่วนของการทดสอบแบบจำลองด้วยการปรับลดความ
แตกต่างของเวลาทั้งหมดในการเดินทาง (TIME’) ปรากฏว่าสามารถเพิ่มความน่าจะเป็นในการเลือกใช้รถจักรยานสาธารณะได้เพยีง
เล็กน้อยเท่าน้ัน  
 

ตารางที่ 3  ผลการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตเลือกใช้รถจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลัก 
 

Utility 
Function 

Mode 
Choices 

Present 
Scenario 

Free Cost 
Scenario 

Improve Travel 
Time Scenario 

Both Improve 
Scenario 

PC vs PBSS P(PC) 18.39% 17.80% 15.38% 14.87% 
P(PBSS) 81.61% 82.20% 84.62% 85.13% 

MC vs PBSS P(MC) 74.65% 38.94% 69.37% 32.90% 
P(PBSS) 25.35% 61.06% 30.63% 67.10% 

NV vs PBSS P(NV) 72.41% 24.51% 76.67% 28.91% 
P(PBSS) 27.59% 75.49% 23.33% 71.09% 

 
อภิปรายผล 

อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจต่อทางเลือกการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลัก
ในครั้งนี้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางแบบโลจิตได้ โดยมีโครงสร้างของ
แบบจำลองดังภาพที่ 5  ซึ่งความพึงพอใจในบริการรถจักรยานสาธารณะแสดงออกมาในรูปแบบของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่
ประกอบไปด้วยตัวแปรที่มีอิทธิพลของการเปรียบเทียบเพื่อเลือกทางเลือกที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (COST) ซึ่งมีหน่วยเป็นบาทต่อวัน และระยะเวลาทั้งหมดในการเดินทาง (TIME) ซึ่งมีหน่วยเป็นนาทีต่อวัน  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้รถจักรยานสาธารณะในพื้นที่
ศึกษาในครั้งนี้มากที่สุด คือ ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (COST’) ของรูปแบบการเดินทางเดิมเปรียบเทียบกับการใช้
รถจักรยานสาธารณะ และในส่วนของความแตกต่างของเวลาทั ้งหมดในการเดินทาง (TIME’) ของรูปแบบการเดินทางเดิม
เปรียบเทียบกับการใช้รถจักรยานสาธารณะนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพียงเล็กน้อย (ความน่าจะเป็นมีความ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าร้อยละ 5)  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลขอการวิเคราะห์อรรถประโยชน์ต่อการใช้บริการรถจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตหลักที่อยู่
ในรูปแบบของฟังก์ชันอรรถประโยชน์ซึ่งสามาถประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิตในการคาดคะเนโอกาสความน่าจะเป็นที่ผู้เดินทางจะ
เปลี่ยนมาใช้บริการรถจักรยานสาธารณะได้ เพื่อความสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการขนส่งสีเขียวเพื่อรองรับการพัฒนา
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นโยบายการส่งเสริมการใช้รถจักรยานสาธารณะในพื้นที่จะสามารถช่วยให้ลด
ประมาณการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้ซึ่งจะส่งผลให้ผลกระทบด้านการจราจรและมลพิษจากการขนส่งลดลง
ได้ ซึ่งการให้บริการรถจักรยานสาธารณะในปัจจุบันสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนรูปแบบได้มากที่สุดถึงร้อยละ 
81.61 และในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้ที่ไม่ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ร้อยละ 25.35 และ 27.59 
ตามลำดับ  

ดังนั้น นโยบายการให้บริการรถจักรยานสาธารณะในอนาคตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรให้การสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการ โดยอาจจะใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย เช่น งบประมาณแผนดิน หรือ ส่วนหนึ่งของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียม



การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดา้นวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๖๐๙ 

การศึกษา มาสนับสนุนการใช้งานในแต่ละภาคการศึกษา (เหมาจ่าย 120 วัน) ในอัตรานักศึกษาคนละ 300 บาท ซึ่งจากการ
คาดคะเนด้วยแบบจำลองโลจิต พบว่า มีโอกาสเพิ่มการใช้งานรถจักรยานสาธารณะได้มากขึ้นเป็นร้อยละ 74.45 หรือคิดเป็นจำนวน
ผู้ใช้งานมากเกินกว่า 11,000 รายตลอดทั้งภาคการศึกษาได้ แต่เพื ่อเป็นการสนับสนุนการใช้งานการขนส่งสีเขียวให้มากขึ้น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรจะต้องดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น มาตรการควบคุมการจราจรและการใช้พื้นที่สำหรับการขนส่ง 
มาตรการปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะอื่นๆและปรับปรุงการเชื่อมต่อการขนส่งที่หลากหลายรูปแ บบ ตลอดจนมาตรการ
ทางด้านการควบคุมความต้องการในการเดินทาง (Travel Demand Management) เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งอย่างยั่งยืน 
ได้ต่อไป  
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