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การจัดการทุนมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 ของ SMEs 
Human Capital Management  of  SMEs in the  Thailand 4.0 era 

             
นำรินี แสงสุข1 

สุรภำ ไถบ้ำ้นกวย2 
กริช อ้ึงวฑูิรสถิตย์3 

 
บทน า 

 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยก ำลงักำ้วเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทลั และสังคมผูสู้งอำยุ ถือเป็นกำรเผชิญ
ควำมเปล่ียนแปลงท่ีทำ้ทำยต่อกำรปรับตวั ภำครัฐจึงตอ้งเร่งผลกัดนัภำคส่วนต่ำง ๆ ให้มีควำมพร้อม รองรับ
นโยบำยไทยแลนด์ ๔.o โดยหน่ึงในหลำยภำรกิจ คือ แผนกำรจดักำรทุนมนุษย ์ซ่ึงจ ำตอ้งปรับเปล่ียนอยำ่ง
เร่งด่วนกำรเตรียมควำมพร้อมน้ีจะท ำให้อนำคตของกำรท ำงำนเปล่ียนไป เช่น เม่ือเรำพูดถึงองค์กรใน
ปัจจุบนั องคก์รหมำยถึงสถำนท่ีท่ีมีคนมำจดักำรส่ิงต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดงำน แต่องคก์รในอนำคต จะไม่ใช่ท่ีท่ี
คนมำท ำงำนเต็มเวลำ แต่กลำยเป็นตวักลำงของเครือข่ำยคนท ำงำน ทั้งพนักงำนประจ ำ พนักงำนอิสระ 
พนักงำนชั่วครำว พนักงำนว่ำจำ้งสัญญำ เป็นตน้ “ดงันั้นองค์กรสมยัใหม่จะมีขนำดเล็กลง และองค์กรท่ี
มัน่คงไม่จ  ำเป็นตอ้งมีขนำดใหญ่ ตรำบใดท่ีคิดเร็วท ำเร็ว มีนวตักรรม และใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมำะสมอยูเ่สมอ 
องค์กรก็จะอยู่รอดต่อไปได ้(ประชำชำติธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี ๕ เมษำยน ๖๑) กำรเตรียมคน กำรสร้ำงคน กำร
สร้ำงนวตักรรม กำรเช่ือมโยงและเขำ้ถึงเทคโนโลย ีรวมทั้งเพื่อกำรอยูใ่นควำมเปล่ียนแปลง จ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ี
จะตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ  
 
ค าส าคัญ :    กำรจดักำรทุนมนุษย ์วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม SMEs 
  
 
 
 
 
  
1อำจำรยป์ระจ ำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2กรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
3นกัวิชำกำรอิสระ และอำจำรยพิ์เศษ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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น ำไปสู่กำรวำงแผน ยุทธศำสตร์กำรพฒันำองค์กร ท่ีสำมำรถแปลงปฏิบัติได้อย่ำงเป็นขั้นตอน ผ่ำน
กระบวนกำรวิจยัเพื่อแกปั้ญหำและพฒันำในกำรปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ กำรปรับเปล่ียนจุดเนน้ ปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์และปรับเปล่ียนวฒันธรรม ”   (ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเพื่อกำรบริหำรจดักำรสู่กำรเปล่ียนผำ่น
ศตวรรษท่ี 21 : ไทยแลนด ์4.0.๒๕๖๐.พรชยั  เจดำมำน, นิตยำพร  กินบุญ และไพฑูรย ์ พิมดี) สรุปไดด้งัน้ี 

ควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเปล่ียนแปลงวิถีกำรด ำเนินชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่กำรกลบัไปสู่ห้องนอน
ตวัอย่ำงปรำกฏกำรณ์ควำมเปล่ียนแปลง เช่น เป็นยุคท่ีคนใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตวัว่ำใช้คอมพิวเตอร์ 
เน่ืองจำกคอมพิวเตอร์ท่ีเล็กลงแต่มีประสิทธิภำพมำกข้ึนและแปลงรูปทรงเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชต่้ำงๆ  เช่น  
นำฬิกำ แวน่ตำ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ โทรศพัท ์ท่ีสำมำรถประมวลผลน ำเสนอไดไ้ม่แตกต่ำงจำกคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ ยิง่ไปกวำ่นั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดงักล่ำว จะเช่ือมต่อขอ้มูลระหวำ่งกนัอยำ่งสะดวกและรวดเร็ว ท ำให้
ผูค้นสำมำรถเช่ือมต่อและถ่ำยโอนขอ้มูลจ ำนวนมำกมำยได้อย่ำงสะดวกและเป็นอิสระ และสำมำรถใช้
อุปกรณ์ท่ีหลำกหลำยในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลได้ กำรเป็นไทยแลนด์ 4.0  ดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งอำศยักำรบริหำร
จดักำร (management) กำรมีทุนมนุษย ์(human Capital) ท่ีมีประสิทธิภำพ  

ดงัท่ีกรอบยุทธศำสตร์ชำติไดใ้ห้ควำมหมำย ควำมส ำคญัและก ำหนดหลกักำรเป็นแนวทำงในกำร
พฒันำกำรจดักำรคน หรือทุนมนุษย ์ไวด้งัน้ี กรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเทศมี
ควำมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน กำรพฒันำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง น ำไปสู่กำรพฒันำให้คนไทยมีควำมสุข 
และตอบสนองต่อกำรบรรลุซ่ึงผลประโยชน์แห่งชำติ ของกำรพฒันำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยไดร้ะดบัสูง สู่
ประเทศพฒันำ และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมัน่คง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถ
แข่งขนัได้ในระบบเศรษฐกิจ ควำมมัน่คง : กำรมีควำมมัน่คงปลอดภยัจำกภยั และกำรเปล่ียนแปลงทั้ง
ภำยในประเทศภำยนอกประเทศในทุกระดบัทั้ง สังคม ชุมชน ปัจเจกบุคคล  และควำมมัน่คงในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม กำรเมือง ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษตัริยท่ี์เขม้แข็งเป็นศูนยก์ลำงและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชำชน ควำมมัง่คัง่ : ประเทศไทย
มีกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจอยำ่งต่อเน่ืองจนเขำ้สู่กลุ่มประเทศรำยไดสู้ง ควำมเหล่ือมล ้ำของกำรพฒันำลดลง 
ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพฒันำอย่ำงเท่ำเทียมกนัมำกข้ึน เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้ งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนำคต และเป็นจุดส ำคญัของกำรเช่ือมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรคำ้ กำรลงทุน มี
บทบำทส ำคญัในระดบัภูมิภำคและระดบัโลก เกิดสำยสัมพนัธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรคำ้อย่ำงมีพลงั ดงันั้น 
ควำมสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสำมำรถสร้ำงกำรพฒันำต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน 
ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ควำมย ัง่ยืน : กำร
พฒันำท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได ้และคุณภำพชีวิตให้เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกำรเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจท่ีไม่ใชท้รัพยำกรต่ำงๆเกินพอดี และไม่สร้ำงมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้มจนเกินควำมสำมำรถใน
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กำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบั
กฎระเบียบของประชำคมโลกซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนั คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร 
เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอยำ่งย ัง่ยืน ให้ควำมส ำคญักบักำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบติัตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพฒันำในระดบั
อยำ่งสมดุล มีเสถียรภำพ และย ัง่ยนื 

         ดงันั้น ควำมร่วมมือให้ก้ำวไปสู่ระบบกำรบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพส ำหรับSMEs ในยุค
Thailand 4.0 ท่ี ทนัสมยั รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมไทย มีศกัยภำพในกำรร่วมกนัพฒันำ สำมำรถปรับตวัรองรับบริบทในอนำคตได ้ถือเป็นควำมทำ้ทำย
ต่อควำมเปล่ียนแปลงของ SMEs  เป็นกลไกท่ีน ำไปสู่กำรบริหำรท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตำมหลกัธรรมำภิ
บำล สำมำรถพฒันำ องคก์รและชุมชนใหมี้ควำมเขม้แขง็ มีควำมมัน่คงในชีวติ ดงัน้ี 

 ควำมทำ้ทำยของควำมเปล่ียนแปลงยุคไทยแลนด์ 4.0 เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีเปล่ียนไปจำกเดิมของ
กำรเนน้องคค์วำมรู้ และตอ้งสนบัสนุนดำ้นกำรบริหำรจดักำรต่อประเด็นต่ำงๆ ไดแ้ก่  

2.1) สภำวะทำงสังคม “Social conditions” หรือ สภำพทำงสังคม ไดเ้ปล่ียนแปลงไป หำกเรำเท่ำทนั
ควำมเปล่ียนแปลง เรำจะสำมำรถจดักำรทุนมนุษยซ่ึ์งเกิดกำรเปล่ียนแปลง ทั้งในแง่ของสังคม กำรอยูร่่วมกนั 
หรือแมแ้ต่ควำมร่วมมือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีในกำรด ำเนินงำน 

2.2) ควำมเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน “The changing lifestyle of peoples” แสดงให้เห็นถึงควำม
เป็นจริงในปัจจุบนั ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตท่ีต่ำงไปจำกเดิม เช่น บุตรกนันอ้ยลง เน่ืองจำกมีมุมมองดำ้น
ควำมพร้อมส ำหรับกำรสร้ำงครอบครัวท่ีเปล่ียนไป กระแสควำมนิยม กำรใช้ชีวิตโสด หรือมุ่งมัน่ในกำร
ท ำงำนท ำใหว้ถีิชีวติเปล่ียนแปลงส่งผลใหS้MEs มีทุนมนุษยท่ี์มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนมำกยิง่ข้ึน 

2.3) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยี “Access Technology” กำรให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีเน่ืองจำก 
เทคโนโลย ีถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภำพ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัใหแ้ก่SMEs  

2.4) ควำมหลำกหลำยและควำมขัดแย้งกับในศตวรรษท่ี  21 “Diversity and Conflict in the 
21st Century” มุมมองดำ้นควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของทุนมนุษยใ์นปัจจุบนั ส่งผลทั้งในแง่บวก และแง่ลบ 
ซ่ึงควำมแตกต่ำงทั้งทำงควำมคิด ทศันคติ ควำมเช่ือ ศำสนำ เช้ือชำติ เพศนั้น หำกสำมำรถบริหำรควำม
ขดัแยง้ได ้จะส่งผลใหก้ำรจดักำรทุนมนุษยข์องSMEs ทรงประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  

2.5) ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร “Management Efficiency” ถือเป็นตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จของ
SMEs ว่ำจะสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้นำนเพียงใด จะเพิ่มขีดควำมสำมำรถได้มำกน้อยแค่ไหน ดงันั้น
ผูป้ระกอบกำรSMEs ควรพิจำรณำถึงกำรก ำหนดตวัช้ีวดัน้ีเพื่อน ำไปสู่กำรเรียนรู้ และท ำงำนร่วมกนัในท่ีสุด  

2.6) กำรท ำงำนร่วมกันเพื่อกำรเรียนรู้ “Collaborative learning”ส ำหรับมุมมองด้ำนควำมร่วมมือ 
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกนั เน่ืองจำกธุรกิจSMEs มีขนำดไม่ใหญ่ มีสมำชิกจ ำนวนไม่มำกท ำให้กำรจดักำร
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ทุนมนุษยใ์นSMEs ท ำไดง่้ำยกวำ่องคก์รขนำดใหญ่ อยำ่งไรก็ตำมกำรจดักำรทุนมนุษยใ์นยคุ Thailand 4.0 จะ
ไม่เกิดควำมส ำเร็จ หำกขำดผูน้ ำ ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

3. บทบำทผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงยุค Thailand 4.0 มีมุมมองส ำหรับส ำหรับผูป้ระกอบกำรSMEsว่ำ 
กำรเปล่ียนแปลง คือ ส่ิงท่ีทำ้ทำยควำมสำมำรถ  “ควำมสำมำรถน ำพำองคก์รของตนให้อยูใ่นฐำนะผูน้ ำกำร
เปล่ียนแปลงได”้ ผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงจะตอ้งมีคุณสมบติัอนัประกอบดว้ย ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะใน
กำรท ำงำน ควำมเช่ียวชำญในงำน ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขดัแยง้ กำรจดักำรคน หรือทุนมนุษย ์
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง ซ่ึงกำรมองเห็นกำรเปล่ียนแปลงวำ่เป็นโอกำสท่ีดีซ่ึง
จะน ำมำสู่ควำมส ำเร็จในอนำคต 

 ดงันั้น กำรเตรียมควำมพร้อม และกำรรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีถูกตอ้ง และเรียนรู้วิธีท่ีใช้กำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงมีประสิทธิผล ทั้งจำกภำยนอกและภำยในองค์กร ไดแ้ก่ กำรสร้ำงอนำคต วิธีกำรเตรียม
ควำมพร้อมอย่ำงเป็นระบบ กำรมองหำและคำดกำรณ์ถึงกำรเปล่ียนแปลง  กำรสร้ำงควำมคุน้เคยกบักำร
เปล่ียนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร กำรสร้ำงสมดุลระหวำ่งกำรเปล่ียนแปลงและกำรจดักำร ผูน้ ำกำร
เปล่ียนแปลง นบัได้ว่ำกำรเปล่ียนแปลงนั้นคือโอกำสท่ีเกิดข้ึนใหม่ภำยใตบ้ทบำทท่ีส ำคญั โดยตอ้งอำศยั
คุณลกัษณะของ SMEs ท่ีเหมำะสม ไดแ้ก่ 

คุณลกัษณะของSMEs ในยุค Thailand 4.0 คือสถำนประกอบกำรขำดกลำงและขนำดยอ่ม ซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัท่ีส ำคญัและมีคุณค่ำต่อกำรพฒันำประเทศในทุกระดบั ทั้งระดบัส่วนย่อย (micro) ของระบบเศรษฐกิจ 
ในภำคกำรผลิตทั้งอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และบริกำร และระดบัมหภำค (macro) ของประเทศ ถำ้SMEsใน
ภำคกำรผลิตของประเทศมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทกัษะและศกัยภำพสูงจะส่งผลให้ผลิตภำพกำรผลิต 
(productivity) สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลสืบเน่ืองต่อไปยงักำรพฒันำเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศในคุณลกัษณะ
ของSMEs นบัวำ่มีควำมจึงส ำคญัยิ่ง ถือเป็นกลยทุธ์ท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จอยำ่งย ัง่ยืนของประเทศส่งผลใหเ้กิด
แนวคิดดำ้นกำรบริหำรSMEs ใหมี้คุณลกัษณะตำมท่ีตอ้งกำร อีกทั้งยงัเป็นแนวทำงในกำรจดักำรทุนมนุษยใ์น
ยุค Thailand 4.0 ดว้ย ดงัพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ในกำร
พระรำชทำนปริญญำบตัรแก่นกัศึกษำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2540 เก่ียวกบักำรพฒันำ
ทรัพยำกรมนุษยค์วำมตอนหน่ึงวำ่“กำรพฒันำบุคคลจะตอ้งพฒันำใหค้รบทั้งสองส่วน เพื่อให้บุคคลมีควำมรู้
ไวใ้ช้ประกอบกำร และมีควำมดีไวเ้ก้ือหนุนกำรประพฤติปฏิบติัทุกอย่ำงในทำงท่ีถูกท่ีควร และอ ำนวยผล
เป็นประโยชน์ท่ีพึงประสงค”์ 

ดงันั้น แนวทำงดำ้นกำรจดักำรทุนมนุษยใ์นยคุ Thailand 4.0 คือ กำรสร้ำงกลไกใหทุ้นมนุษยทุ์กระดบั
ในประเทศไดรั้บกำรพฒันำ ทั้งในดำ้นองคค์วำมรู้ ทศันคติ คุณธรรม ค่ำนิยมและวฒันธรรมในกำรท ำงำน 
ให้เป็นผูท่ี้ทรงควำมรู้ มีทกัษะ มีคุณภำพ มีคุณธรรม เหมำะสมสอดคลอ้งกบัทิศทำงของกำรพฒันำประเทศ
ยอ่มจะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) ให้ประเทศชำติมีสมรรถนะขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
สูงข้ึน  ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม มุ่งเนน้กำรพฒันำไปสู่ควำมมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน เพื่อให้สำมำรถรับมือ
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กบัโอกำสควำมเส่ียง และภยัคุกคำมท่ีเปล่ียนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 SMEs ถือเป็นหน่วยงำนท่ีมีบทบำท
ส ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และควำมมัน่คง เน่ืองจำกกำรประกอบธุรกิจของ
SMEs จะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ภำครัฐ และเอกชน รวมถึงกำรเคล่ือนยำ้ยทุนมนุษย ์ ทั้งในและ
นอกระบบส่งผลให้เกิดงำน เกิดองคค์วำมรู้ ควำมสำมำรถ เกิดโอกำส ฝึกอำชีพ กำรพฒันำทกัษะฝีมือแก่ทุน
มนุษย ์อยำ่งเป็นรูปธรรม 

จำกท่ีน ำเสนอมำขำ้งตน้จะเห็นไดว้่ำ แนวคิดกำรจดักำรทุนมนุษยน์ั้น มีพื้นฐำนในประเด็นท่ีส ำคญั
ท่ีวำ่ คนทุกคนสำมำรถเรียนรู้ ปรับตวั และพฒันำได ้โดยผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้จำกส่ิงแวดลอ้ม หรือกล่ำว
อีกนยัหน่ึงคือ ส่ิงแวดลอ้มจะหล่อหลอมให้คนมีพฤติกรรมต่อส่ิงท่ีเขำเผชิญ (Edward O. Wilson, 2012, p. 
219) หำกผูป้ระกอบกำร SMEs จดักำรทุนมุษย์ได้อย่ำงเหมำะสมก็ช่วยให้บุคลำกรปฏิบติังำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดควำมรักต่อองคก์ร สนบัสนุนสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เกิดแรงจูงใจ และกำร
ยอมรับท่ีดี จะส่งเสริมให้ทุนมนุษยต์อ้งกำรพฒันำตนเองให้สำมำรถปฏิบติังำนได้ดียิ่งข้ึน สอดคล้องกบั
แนวคิดของ Sandra Mahar and Maddy Harford. (2005, p. 12) ท่ีน ำเสนอไวว้ำ่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเรียนรู้ของ
คนคือ กำรพฒันำทำงสมอง ปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคม คุณลกัษณะทำงอำรมณ์ เช่น ควำมยืดหยุ่นทำงอำรมณ์ 
ทกัษะทำงควำมคิดควำมเขำ้ใจ อิทธิพลของขอ้มูลและเทคโนโลยีกำรส่ือสำร เป็นตน้ กำรบริหำรทุนมนุษย์
จึงเป็นแนวทำงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ช้
ให้เหมำะสมกบัขนำดองค์กรของตนเองได้ โดยทัว่ไปหำกองค์กรมีจ ำนวนบุคลำกรไม่มำกนักก็มกัใช้
ประสบกำรณ์ของตนเองในกำรบริหำรบุคลำกรผสมผสำนกบัระบบอุปถมัภ์ท่ีท  ำให้บุคลำกรมีควำมไวใ้จ
ผูป้ระกอบกำรได้เร็วข้ึน ตลอดจนรำยละเอียดของกำรบริหำรบุคลำกรอำจไม่ได้จดัท ำอย่ำงเป็นระบบท่ี
ชดัเจนมำกนกั เช่น กำรคดัเลือกคนเขำ้ท ำงำนอำจพิจำรณำจำกบุคคลอำ้งอิง ส่วนกำรพิจำรณำตวับุคลำกร
อำจใชห้ลกัเกณฑก์วำ้งๆ ไดแ้ก่ บุคลิก วฒิุกำรศึกษำ ส่ือสำรกนัดว้ยวิธีกำรและค ำพูดง่ำยๆ เป็นกนัเอง พฒันำ
บุคลำกรดว้ยวิธีฝึกอบรมในงำน (on the job training) เป็นตน้ นอกจำกน้ีผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ยงัมีหนำ้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรบุคลำกร ไดแ้ก่ ท ำหน้ำท่ีบงัคบับญัชำ กำรบริหำรงำนเอกสำร กำรรับขอ้ร้องเรียน 
กำรประสำนงำนและกำรอ ำนวยกำร  

บทสรุปการจัดการทุนมนุษย์ในยุค Thailand4.0 
 ผูป้ระกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม ตอ้งมีควำมสำมำรถทั้งดำ้นกำรบริหำรงำนและกำร

บริหำรจดักำรทุนมนุษยใ์นองคก์ร จึงจะช่วยให้กำรบริหำรธุรกิจประสบผลส ำเร็จได ้ กำรบริหำรทุนมนุษย์
เป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรธุรกิจ แต่เป็นหวัใจหลกัส ำคญัของกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน เพรำะกำรลงทุนดำ้น
บุคลำกรแมจ้ะเป็นเร่ืองของกำรลงทุน แต่หำกลงทุนอย่ำงเหมำะสมก็จะได้ผลก ำไรมำกมำยจำกบุคลำกร 
ขณะเดียวกนักำรจดักำรทุนมนุษยใ์นยุค Thailand 4.0 ก็ตอ้งอำศยัเวลำ จึงจะเห็นผลลพัธ์ของกำรลงทุนดำ้น
ทุนมนุษย ์ดงัแนวคิดของ พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง (2558) กล่ำววำ่ จุดมุ่งหมำยโดยรวมของกำรบริหำรบุคคลก็
เพื่อให้เกิดควำมแน่ใจวำ่ บุคลำกรในองคก์รเท่ำนั้นท่ีจะน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จได ้สอดคลอ้งกบั ศศิ
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ประภำ ชยัประสิทธ์ิ (2558) น ำเสนอว่ำ ตอ้งบริหำรให้ “ทรัพยำกรบุคคล” สมดุลกบั “งำน” เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรท่ีเปล่ียนไปทั้งสภำพแวดลอ้มภำยใน (the internal environment)  และนอกองคก์ร (the external 
environment) กลยุทธ์ทำงธุรกิจและน ำขอ้มูลใชใ้นกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์สอดคลอ้งกบัวิลำวรรณ รพี
ศำล (2554, หน้ำ 8) กล่ำวถึงวตัถุประสงค์กำรจดักำรทุนมนุษยใ์นภำพรวมว่ำ สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรในระดบัต่ำง ๆ ไดด้งัน้ี  

1. สนองควำมตอ้งกำรระดบัสังคม (Society, s requirement) โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ท่ีสังคมควร
จะได้รับ ให้บุคลำกรทุกคนมีควำมเป็นอยู่เหมำะสม มีงำนท ำ มีรำยไดเ้พียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ตลอดจน
พฒันำทุนมนุษยใ์หมี้ควำมเป็นผูน้ ำท่ีปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และเป็นท่ีตอ้งกำรของสังคม 

 2. สนองควำมคำดหวงัระดับกำรบริหำรขององค์กำร (Mnagement , s expectation organization) 
วสิำหกิจขนำดกลำง และขนำดยอ่ม หรือSMEs นั้น มีควำมคำดหวงัท่ีจะไดค้นท่ีมีศกัยภำพในกำรปฏิบติังำน
อยำ่งแทจ้ริง อนัจะส่งผลให้องคก์ำรเจริญเติบโตกำ้วหน้ำอยำ่งต่อเน่ือง ดงันั้นงำนดำ้นกำรจดักำรทุนมนุษย ์
จึงตอ้งตระหนักภำระหน้ำท่ีท่ีส ำคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรจดัคนเขำ้ท ำงำน โดยดูแลตั้งแต่ก่อนเขำ้
ปฏิบติังำน ระหวำ่งปฏิบติังำน และหลงัปฏิบติังำน เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ ควำมศรัทธำใหแ้ก่บุคลำกรทุกคนท่ี
จะเขำ้มำร่วมงำน และสร้ำงควำมแขง็แกร่งใหอ้งคก์ำรต่อไป  

3. สนองควำมต้องกำรระดับผูป้ฏิบติังำน (Employee, s need) องค์กำรจะต้องตระหนักเสมอว่ำ 
บุคลำกรหรือ ทุนมนุษยทุ์กคน ต่ำงมุ่งหวงัท่ีจะมีวิถีชีวิตท่ีดีในสังคม ครอบครัวมีควำมสุขสังคมยอมยกยอ่ง 
และมีขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน ดงันั้นฝ่ำยผูป้ระกอบกำรจึงไม่ควรละเลยต่อควำมตอ้งกำรพื้นฐำนท่ีทุก
คนควรจะได้รับเพรำะส่ิงเหล่ำน้ีจะย้อนกลับมำสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้แก่องค์กำรในท้ำยท่ีสุด 
ผูป้ระกอบกำร  ( etrepreneur )  คือ ผูล้งทุนจดัตั้งธุรกิจข้ึนเพื่อหวงัก ำไรโดยยอมรับควำมเส่ียงท่ีจะขำดทุน  
ด ำเนินกำรและควบคุมกำรท ำธุรกิจดว้ยตนเอง  ผูป้ระกอบกำร คือ “ เถำ้แก่ ”  ในควำมหมำยดั้งเดิมนัน่เอง 
ผูป้ระกอบกำร คือ ผูป้ระกอบกำรธุรกิจนัน่เองและส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำง  ( SMEs ) 
(สมคิด บำงโม, 2553, หน้ำ 1)ได้อธิบำยถึง  ธุรกิจ ( Business )  ว่ำหมำยถึงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำง
ต่อเน่ืองของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรผลิต  กำรแลกเปล่ียนซ้ือขำย  และกำรบริกำรโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ
แสวงหำก ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจนั้น 
  ซ่ึงแนวคิดดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีมีควำมสอดคลอ้งกบั (สมบติั กุสุมำวลี.2559.สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร์ (NIDA) วำรสำร HR Society Magazine ฉบบัเดือนสิงหำคม )สรุปได้ว่ำ แนวโน้มท่ีก ำลังจะ
เกิดข้ึนเม่ือเขำ้สู่ยคุ “Thailand 4.0” ส่งผลใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับตวัใหท้นักระแสโลกดว้ยกำรเตรียมกำ้วเขำ้
สู่ยุค Thailand 4.0 ท่ีธุรกิจจะตอ้งแข่งขนักนัดว้ยควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และนวตักรรม ขณะเดียวกนัยงั
มีอีกหลำยปรำกฏกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนพร้อมๆ กบักำรเปล่ียนผำ่นสู่ยคุ 4.0 อยำ่งไม่สำมำรถหลีกเล่ียง ซ่ึงจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งส ำหรับกำรบริหำรจดักำรทุนมนุษยใ์นองค์กรท่ีจะตอ้งมองกำรณ์ไกล คำดกำรณ์ถึงส่ิงท่ีไม่คำดฝัน 

http://magazine.dst.co.th/bl.html
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(expect the uexpected) ไวล่้วงหน้ำ บทสรุปท่ีน่ำสนใจ ส ำหรับกำรจดักำรทุนมนุษยใ์นยุค Thailand คือกำร
เตรียมหำหนทำงรับมือท่ีเหมำะสมกบัSMEs ท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึน ไดแ้ก่  
 1. ประเทศไทยก ำลงัจะเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำย ุ(Aging Society)  ประเทศไทยก ำลงัจะเขำ้สู่สังคม
ผูสู้งอำยอุยำ่งเตม็ตวั ปรำกฎกำรณ์น้ียอ่มส่งผลกระทบต่อองคก์รต่ำงๆ ในกำรสูญเสียทุนมนุษย ์โดยเฉพำะ 
Gen BB ท่ีถึงเวลำเกษียณอำย ุและส่งผลใหอ้งคก์รตอ้งสูญเสียองคค์วำมรู้ ประสบกำรณ์ เทคนิคกำรท ำงำน 
ควำมเชียวชำญเหล่ำนั้นไปดว้ย กำรจดักำรทุนมนุษย ์คือกำรหำหนทำง ท่ีจะท ำใหเ้กิดกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้จำกทุนมนุษยรุ่์นเก่ำไปสู่ทุนมนษยรุ่์นใหม่ รวมทั้งอำจตอ้งทบทวนนิยำมของค ำวำ่ “เกษียณอำยุ” เสีย
ใหม่ ซ่ึงอำจยดืเวลำออกไปไดต้ำมควำมเหมำะสม ไม่จ  ำเป็นตอ้งผกูกบัตวัเลข “60 ปี”  
 2. ทุนมนุษยรุ่์นใหม่(Millennials in the Workplace) จำกเดิมมกัมีกำรตั้งค  ำถำมวำ่ “จะท ำงำน
อยำ่งไรกบัคน Gen Y ท่ีเขำ้มำในองคก์ร” แต่ในไม่ชำ้ค ำถำมน้ีจะหมดไป เน่ืองจำกคน Gen Y หรือ 
Millennials จะกลำยเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองคก์ร ควรรีบด ำเนินกำรคือ “จะปรับองคก์รอยำ่งไรให้
เหมำะสมกบัคนยคุใหม”่ ไม่ใช่คำดหวงัใหค้นรุ่นใหม่เป็นฝ่ำยปรับตวัเขำ้หำองคก์รเพียงอยำ่งเดียว หำก
จะตอ้งมีควำมเขำ้ใจในตวัพนกังำน และมีควำมยดืหยุน่สูงข้ึนดว้ย เพรำะกำรใชว้ธีิกำรดูแล/ฝึกอบรมแบบ 
One Size fits all อำจไม่ไดผ้ลกบัคนรุ่นใหม่อีกต่อไป แต่ตอ้งมีกำรออกแบบใหเ้หมำะกบัพนกังำนแต่ละคน
ดว้ย (Tailor-Made)   
 3. รูปแบบของเศรษฐกิจก ำลงัจะเปล่ียนไป (Economic Change) เม่ือประเทศไทยเขำ้สู่ยุค 4.0 
รูปแบบเศรษฐกิจจะเปล่ียนจำกอุตสำหกรรมท่ีเนน้กำรผลิตปริมำณมำกและใชแ้รงงำนรำคำถูก ไปสู่กำร
พฒันำอุตสำหกรรมท่ีพึ่งพำควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์นวตักรรม และกำรใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั ฉะนั้นกำร
บริหำรจดักำรทุนมนุษยที์มีกำรวำงกลยทุธ์ท่ีดี จะส่งผลใหอ้งคก์รและสมำชิกสำมำรถปรับตวัให้เท่ำทนักำร
เปล่ียนแปลงรูปแบบของเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 4. โลกำภิวตัน์ท่ีเติบโต (Globalization)  กำรเช่ือมโยงของโลกในยคุโลกำภิวตัน์ท่ีมีควำมเขม้ขน้ท ำ
ใหเ้รำมีโอกำสเผชิญกำรเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและคำดไม่ถึง (Rapid and Unpredictable change) ไดม้ำกข้ึน 
ปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนหน่ึงส่วนใดของโลก เช่น กำรออกจำกสหภำพยโุรปของประเทศองักฤษ กำร
เกิดข้ึนของเทคโนโลยใีหม่ๆ หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบรรษทัขำ้มชำติยกัษใ์หญ่ท่ีมีขนำดเศรษฐกิจใหญ่โต
มำก อำจสร้ำงผลกระทบต่อองคก์รมำกมำยได ้จึงตอ้งสร้ำงวฒันธรรมกำรเรียนรู้ ท่ีจะสั่งสม และเพิ่มพูน ต่อ
ยอดควำมรู้ใหม่ๆ และเรียนรู้ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ในโลกและพร้อมรับทุกกำรเปล่ียนแปลง 
 5.กำรเกิดท่ีท ำงำนแบบใหม่ท่ีเรียกวำ่ (Digital Workplace) ค ำวำ่ “Internet of Things” จะสร้ำงกำร
เปล่ียนแปลงใหแ้ก่โลก ขอ้มูลแทบทุกประเภทในอนำคตจะถูกเช่ือมโยงอยูใ่นโลกอินเตอร์เน็ต แมแ้ต่
ประเทศไทยก็เตรียมพร้อมท่ีปรับตวัสู่ Thailand Digital Economy ภำยในปี 2020 ดงันั้นในอนำคต SMEs
จะตอ้งเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรขบัเคล่ือนคนใหพ้ร้อมกบัโลกยคุดิจิทลั 
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 6. ทุกส่ิงทุกอย่ำงในชีวิตจะอยู่ใน (Mobile Technology) ตัวอย่ำงส ำคัญท่ีเกิดข้ึน ณ ขณะน้ี เช่น 
นโยบำย National e-Payment หรือพร้อมเพย ์(Promtpay) ของรัฐบำล ต่อไปนบัจำกน้ี ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของ
กำรท ำธุรกรรมหรือกำรท ำงำนอ่ืนๆ จะสำมำรถด ำเนินกำรผำ่น Mobile Technology เช่น สมำร์ตโฟน หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ไดม้ำกข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้น SMEs ตอ้งเตรียมเปล่ียนวิธีกำรท ำงำนของตวัเอง ทั้งในเร่ืองของกำร
บริหำรจดักำร กำรฝึกอบรมพนักงำน ฯลฯ ซ่ึงอีกไม่นำนทั้งหมดอำจตอ้งกระท ำผ่ำน Mobile Technology 
เช่นเดียวกนั 
 7. วฒันธรรมกำรเช่ือมโยงกนั (A Culture of Connectivity) วฒันธรรมกำรเช่ือมโยงกนัของคนใน
อนำคตจะเป็นกำรติดต่อท่ีท ำไดต้ลอด ทุกท่ีทุกเวลำ เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ The Hyperconnected และ
เปล่ียนจำกแนวคิด Work-Life Balance ไปสู่ค ำวำ่ “Weisure Time” (เป็นค ำศพัทท่ี์เกิดจำกกำรน ำตวัอกัษร W 
ในค ำวำ่ Work มำรวมเขำ้กบัค ำว่ำ Leisure ท่ีแปลว่ำ เวลำวำ่ง) ท่ีขอบเขตระหว่ำงโลกส่วนตวัและโลกของ
งำนไม่มีเส้นแบ่งชดัเจนอีกต่อไป คนท ำงำนอำจใชส่ื้อโซเชียลส่วนตวัในเวลำท ำงำนและติดต่อเร่ืองงำนผำ่น
โปรแกรมแชตเม่ือกลบับำ้น ค ำวำ่ Work-Life Balance อำจหำยไป ฉะนั้น SMEs ตอ้งเตรียมท่ีจะปรับวิธีทั้ง
สองดำ้นของพนกังำนท่ีมีรูปแบบต่ำงไปจำกเดิม 
 8. สังคมของกำรมีส่วนร่วม (Participation)ในอนำคตสังคมจะตอ้งกำรกำรมีส่วนร่วมมำกข้ึนเร่ือยๆ 
แมแ้ต่กำรผลิตสินคำ้ใดๆ ก็ตำม หำกผูส้ำมำรถมีส่วนในกำรออกแบบ แลกเปล่ียนไอเดีย สินคำ้นั้นจะขำย 
SMEs จึงตอ้งพร้อมท่ีจะสร้ำงกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงโอกำสให้กบักิจกำร  รวมถึงลูกคำ้ท่ีซ้ือสินคำ้และ
บริกำรขององคก์ร สำมำรถมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น แลกเปล่ียน แบ่งปันควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์
กนัไดต้ลอดเวลำ 
 9. กำรเรียนรู้ผำ่น (Social)  โลกยุคใหม่จะเปล่ียนจำก The ‘e’ decade (ยุค e เช่น e-learning, e-book, 
e-commerce ฯลฯ) ไปสู่ The ‘s’ decade หรือยุคของ Social ไม่ว่ำจะเป็น Social networking, Social media 
หรือ Social Learning ส่ิงส ำคญัในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ของพนักงำนยุคใหม่คือกำรเรียนรู้ผ่ำนส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเขำสำมำรถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง SMEs จึงตอ้งเปล่ียนจำก Trainer หรือ Instructor ไปสู่ facilitator 
หรือเป็นผูท่ี้คอยอ ำนวยควำมสะดวก หำช่องทำงในกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
 10. องค์กรในอนำคตต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกข้ึน (Corporate Social Responsibility) 
ในอนำคต องค์กรต่ำงๆ ทัว่โลกจะไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจโดยสนใจผลก ำไรเพียงอยำ่งเดียว แต่มีแนวโน้ม
ตอ้งปรับตวัไปสู่องค์กรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน โลกยุค
ใหม่ก ำลังขบัเคล่ือนจำก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating Shared Value) ท่ี
ปลูกฝังจิตส ำนึกค่ำนิยมในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชำติ ผนวกรวมเขำ้ไป
เป็นส่วนหน่ึงในกำรท ำธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ ำถึงปลำยน ้ ำ ทุนนิยมในโลกอนำคตจะตอ้งปรับตวัไปสู่ “ทุนนิยมท่ี
มีจิตส ำนึก” ซ่ึงSMEs ตอ้งมีส่วนร่วมอยำ่งมำกในกำรน ำพำคนและองคก์รไปสู่จุดนั้นใหไ้ด ้    
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 จำกสำระส ำคญัท่ีไดน้ ำเสนอไปขำ้งตน้ จะเห็นไดว้ำ่ในยุค Thailand 4.0 ของ SMEs นั้น เป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งอำศยัควำมทำ้ทำย ควำมสำมำรถ ควำมรู้ กำรไดรั้บกำรสนบัสนุนทั้งจำกภำครัฐ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักิจกำรทั้งส้ิน จึงจะส่งผลในกำรจดักำรทุนมนุษยใ์นยุค Thailand4.0 ของ SMEs ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยำ่งแทจ้ริง 
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บทคัดย่อ 
 

 กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำร
บนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ โดยอำศยัทฤษฏีรวมของกำรยอมรับและกำรใช้เทคโนโลยี (UTAUT2) 
มำใช้ในกำรศึกษำร่วมในปัจจยัต่ำงๆ ประกอบไปดว้ย อิทธิพลทำงสังคม ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ 
ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมปลอดภยั แรงจูงใจดำ้น
ควำมบนัเทิง และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง จำกกลุ่มตวัอย่ำงผูสู้งอำยุท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทัล จ  ำนวน 153 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์และ
แบบสอบถำมแบบเอกสำร ใช้วิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบสะดวก ทดสอบควำมเท่ียงของแต่ละตวัแปรด้วยกำร
วเิครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำครอนแบค น ำผลมำวิเครำะห์ดว้ยค่ำสถิติต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรแจกแจงควำมถ่ี ค่ำ
ร้อยละ ทดสอบสมมติฐำนดว้ยกำรวเิครำะห์สมกำรถดถอยอยำ่งง่ำย และกำรวเิครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณ 
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยักำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อ
แรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงในกำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ รองลงมำคือ สภำพ
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน และควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั.05 
นอกจำกน้ี ยงัพบวำ่ปัจจยักำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อควำมตั้งใจ
ในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ รองลงมำคือ ควำมปลอดภยั สภำพส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน และแรงจูงใจด้ำนควำมบนัเทิงอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ .05
ตำมล ำดบั 
 

ค าส าคัญ : ควำมตั้งใจในกำรยอมรับ, บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั, ผูสู้งอำย ุ

                                              
1นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจและภำษำองักฤษ คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร  
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Abstract 
 

 This research aims to study the factors that affecting the elderly intention to use and adopt digital 
banking platforms. Based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2). Which 
includes the social influence factor, performance expectancy factor, effort expectancy factor, facilitating 
conditions factor, security factor, self-efficacy factor and hedonic motivation factor.  
The sample used in this research is a group of elderly who used service of the digital banking platform 153 
samples. An online and paper questionnaire survey was administrated by convenience sampling and data 
were collected to test the reliability of each variable with coefficient alpha. The data were analyzed through 
statistic methods such as descriptive statistics and test the hypothesis by using the simple regression analysis 
and multiple regression analysis. 
 Results showed that the factors that most significant positive impact on the hedonic motivation 
factor are self-efficacy factor, facilitating conditions factor and effort expectancy factor (p < 0.05). And the 
factors that most significant positive impact on the elderly intention to adopt digital banking platforms are 
self-efficacy factor, security factor, facilitating conditions factor and hedonic motivation factor (p < 0.05) , 
respectively. 
 

Keywords : intention to use and adopt, digital banking platforms, the elderly 
 

บทน า 
 

ปัจจุบนัน้ีมีผูค้นจ ำนวนมำกท่ีนิยมท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผำ่นแพลตฟอร์มดิจิทลัของธนำคำร ไม่วำ่
จะเป็นกำรท ำธุรกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเรียกว่ำ ธนำคำรบนอินเทอร์เน็ต (Internet banking) หรือผ่ำน
อุปกรณ์โทรศพัท์มือถือ ซ่ึงเรียกว่ำ ธนำคำรบนมือถือ (Mobile banking) มำกข้ึน เน่ืองจำกกำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทลัของธนำคำรนั้นท ำให้เกิดควำมรวดเร็ว และสะดวกสบำยในกำรท ำ
ธุรกรรมมำกข้ึน เพรำะลูกค้ำสำมำรถท ำธุรกรรมผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือของตนเอง อีกทั้ งยงัช่วย
ประหยดัเวลำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอีกดว้ย ซ่ึงกำรท ำธุรกรรมน้ีมีลกัษณะกำรให้บริกำรท่ีค่อนขำ้ง
หลำกหลำย เช่น กำรฝำกเงิน กำรถอนเงิน กำรโอนเงิน หรือ กำรสอบถำมยอดเงิน เป็นตน้ โดยในอนำคตกำร
ใช้บริกำรกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทลัของลูกค้ำนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมำกข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง (วรรณพร หวลมำนพ, 2558)  
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ดว้ยเหตุน้ีท ำให้ธนำคำรตอ้งเร่งพฒันำลกัษณะของบริกำรให้หลำกหลำยมำกข้ึน เพื่อรองรับควำม
ตอ้งกำรในกำรใชบ้ริกำรของผูใ้ชบ้ริกำรธนำคำรผำ่นแพลตฟอร์มดิจิทลัอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงหน่ึงในธุรกรรมท่ี
ส ำคัญท่ีมีกำรท ำผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัล  คือกำรเลือกใช้ ธนำคำรดิจิทัล (Digital banking) ผ่ำนทำง
แอพพลิเคชัน่ หรือโทรศพัท ์จึงท ำให้ธนำคำรต่ำงๆ สร้ำงแอพพลิเคชัน่ ธนำคำรบนมือถือ (Mobile banking) 
ของสถำบนักำรเงินตนเองข้ึนมำ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยแอพพลิเคชัน่บนมือถือของ
แต่ละสถำบนักำรเงินอำจจะมี ลกัษณะพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีแตกต่ำงกนั
ออกไป ซ่ึงทั้งสองอยำ่งน้ี ลว้นเป็นธนำคำรออนไลน์ (Online Banking) ทั้งนั้น เพรำะต่ำงตอ้งใชง้ำน Internet 
เพื่อเขำ้ถึงบริกำร เพียงแค่อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทลัท่ีแตกต่ำงกนั  (DIGITAL VENTURES,2560) ตวัอย่ำง
สถำบนักำรเงินท่ีใช้ธนำคำรบนมือถือ (Mobile banking) เช่น KTB Netbankของธนำคำรกรุงไทย K Mobile 
banking ของธนำคำรกสิกรไทย SCB Easy ของธนำคำรไทยพำณิชยเ์ป็นตน้  

ซ่ึงธนำคำรดิจิทลั (Digital banking) นั้น ส่งผลให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไปอยำ่งรวดเร็ว มีกำร
ซ้ือขำยสินคำ้ทำงออนไลน์มำกข้ึนในทุกเพศ ทุกวยั รวมถึงวยัผูสู้งอำยุท่ีเร่ิมใช้กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน
แบบดิจิทลัมำกข้ึน  เน่ืองจำกในวยัผูสู้งอำยมีุก ำลงัซ้ือสูง และมกัจะหำควำมสุขใหก้บัตนเองโดยกำรซ้ือของ
ท่ีถูกใจ หรือกำรเดินทำงไปพกัผอ่นตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชส้มำร์ทโฟน (Smartphone) ในกำร
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เช่น จองโรงแรม ซ้ืออุปกรณ์กีฬำ ซ้ืออำหำรสุขภำพ และซ้ืออสังหำริมทรัพยใ์ห้กบั
ลูกหลำน ซ่ึงใน 10 ปีขำ้งหน้ำ ประชำกรผูสู้งอำยุในประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนประมำณ 32.1% ของประชำกร
ทั้งหมดหรือเกือบ 1 ใน 3 โดยกลุ่มผูสู้งอำยุกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มผูสู้งอำยุใหม่ ท่ีมีควำมมัง่คัง่ และสุขภำพดี ซ่ึง
แตกต่ำงจำกกลุ่มเดิมอย่ำงส้ินเชิง (SCB SME, 2559) อีกทั้งยงัพบวำ่กลุ่มผูสู้งอำยุมำกกว่ำ 80% ตอ้งกำรใช้
ธนำคำรบนมือถือ (Mobile banking) แต่ควำมไม่เขำ้ใจและควำมกลวัเป็นอุปสรรคส ำคญัท่ีท ำให้ไม่ยอมใช้
งำน กำรมีผูไ้ปให้ควำมรู้และแนะน ำวิธีกำรใช้งำน คุณสมบติัต่ำงๆภำยในแอพพลิเคชัน่ จะท ำให้ผูบ้ริโภค
มัน่ใจและกลำ้ท่ีจะลองใชง้ำนไดม้ำกข้ึน (ดำริน โชสูงเนิน, 2561)  

อยำ่งไรก็ตำมจำกกำรศึกษำงำนวจิยัท่ีผำ่นมำ พบวำ่ยงัไม่มีงำนวิจยัใดท่ีมุ่งศึกษำถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุอย่ำงจริงจงั ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัท่ีจะศึกษำเพื่อท่ีจะเป็นแนวทำงในกำรหำกลยุทธ์มำปรับใช้ให้ผูสู้งอำยุเกิดควำมพึง
พอใจและสำมำรถเขำ้ถึงกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผำ่นธนำคำรดิจิทลั (Digital banking)ไดง่้ำยข้ึนอีกดว้ย 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำถึงปัจจยัดำ้นอิทธิพลทำงสังคม ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ ควำมคำดหวงัในควำม
พยำยำม สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำมปลอดภยั และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองท่ี
ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงในกำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำย ุ
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 2. เพื่อศึกษำถึงปัจจยัดำ้นอิทธิพลทำงสังคม ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ ควำมคำดหวงัในควำม
พยำยำม สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน ควำมปลอดภยั และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองท่ี
ส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำย ุ
 3. เพื่อศึกษำถึงปัจจยัดำ้นแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง ท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ 
 
ทบทวนวรรณกรรมและการพฒันาสมมติฐาน 

งำนวิจยัน้ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของผูสู้งอำยุ ซ่ึงทำงผูว้ิจยัไดน้ ำทฤษฏีรวมของกำรยอมรับและกำรใชเ้ทคโนโลยี (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology หรือ  UTAUT2)  ของ  Venkatesh et al.(2003)  มำใช้ในกำรศึกษำ
พฤติกรรมกำรยอมรับและกำรใช้เทคโนโลยีของมนุษย ์(Technology acceptance) เพื่อน ำมำประกอบกำร
อธิบำยถึงปัจจัยและบริบทต่ำงๆ ท่ีท ำให้มนุษย์แต่ละคนเกิดกำรยอมรับและกำรใช้เทคโนโลยี อย่ำง
กวำ้งขวำง โดยผูว้ิจยัไดน้ ำปัจจยัอิทธิพลของสังคม ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ ควำมคำดหวงัในควำม
พยำยำม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมปลอดภยั กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และ
แรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงมำใชป้ระกอบกำรศึกษำดงัน้ี 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมำยถึง ระดบักำรรับรู้ส่วนตวั ท่ีมีส่วนส ำคญัท่ีก่อให้เกิด
ควำมเช่ือแบบกลุ่ม ว่ำควรจะต้องใช้ระบบแบบใหม่ (Venkatesh et al., 2003) ซ่ึงมีควำมคล้ำยคลึงกับ
ควำมคิดพื้นฐำนในรูปแบบกำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM) แต่จำกงำนวิจยัของ Gu et al. (2009) พบว่ำ
อิทธิพลทำงสังคมนั้นเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรแอพลิเคชนับนมือถือ (Mobile 
Application) ของผูใ้ชบ้ริกำร 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมำยถึง ระดบัควำมเช่ือส่วนบุคคลท่ี
คิดวำ่กำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนมือถือ (Mobile banking) จะช่วยใหก้ำรท ำงำนของบุคคลนั้นๆมีประสิทธิภำพ
มำกยิง่ข้ึน(Venkatesh et al., 2012) ซ่ึงจำกบทควำมวจิยัของ AbuShanab and Pearson พบวำ่ควำมคำดหวงัใน
ประสิทธิภำพ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมควำมตั้งใจในกำรท ำกำรคำ้ผำ่นโทรศพัทมื์อถือ (AbuShanab& 
Pearson, 2007; Sun et al., 2010) 

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมำยถึง ระดับกำรรับรู้ควำมสะดวกท่ี
เก่ียวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Venkatesh et al. , 2012) ซ่ึงควำมสะดวกในกำรใช้
เทคโนโลยีนั้นเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรใช้งำนและก่อให้เกิด
แรงจูงใจ เน่ืองจำกบริกำรธนำคำรบนมือถือ (Mobile Banking) เป็นเร่ืองท่ีใหม่ส ำหรับลูกคำ้ ดงันั้นธนำคำร
ควรท ำให้ลูกคำ้มัน่ใจวำ่ ลูกคำ้สำมำรถท ำธุรกรรมออนไลน์ไดโ้ดยง่ำยผำ่นโทรศพัท์มือถือของตนเอง (Gu, 
Lee, & Suh, 2009) 
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สภาพส่ิงอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) หมำยถึง โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี
ช่วยสนับสนุนให้สำมำรถใช้งำนเทคโนโลยีได้ง่ำยข้ึน (Venkatesh et al., 2012) แต่ไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อกำรยอมรับกำรใช้งำนธนำคำรบนอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ของผูใ้ช้งำน (AbuShanab & 
Pearson, 2007, Tan, Lau, & Young, 2016) 

ความปลอดภัย (Security)  หมำยถึง ระบบรักษำควำมปลอดภัยท่ีธนำคำรจัดเตรียมไว้บน
แพลตฟอร์มดิจิทลั ซ่ึงในประเทศไทย ระบบรักษำควำมปลอดภยันั้นถือเป็นปัญหำท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีส่งผลต่อ
ควำมตั้งใจในกำรยอมรับกำรใชง้ำนธนำคำรบนมือถือ (Mobile banking) ของลูกคำ้ (Rotchanakitumnuai & 
Speece, 2003)  
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) หมำยถึง โครงสร้ำงท่ีใชว้ดัควำมสำมำรถในกำร
ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย (Venkatesh et al., 2003) ในงำนวิจยัน้ีกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 
คือ กำรวดัควำมสำมำรถในกำรใช้แอพพลิเคชันธนำคำรบนมือถือ(Mobile banking) ของแต่ละบุคคล ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อกำรควบคุมพฤติกรรมในกำรรับรู้แทนท่ีจะส่งผลกระทบต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ
บริกำรธนำคำรบนมือถือ (Mobile banking) (Yu, 2014)  
 แรงจูงใจด้านความบันเทิง(Hedonic Motivation) หมำยถึง ควำมสนุกหรือควำมพึงพอใจท่ีแต่ละ
บุคคลไดรั้บจำกกำรใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น ธนำคำรบนมือถือ (Mobile 
banking) (Wang & Scheepers, 2012) ซ่ึงแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีก่อให้เกิดกำรยอมรับ
เทคโนโลยขีองผูบ้ริโภคโดยตรง  
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 งำนวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำร
ธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ โดยผูว้ิจยัไดน้ ำทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอย่ำงกวำ้งขวำง คือ 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT 2 (Venkatesh et al., 2003) มำท ำกำรศึกษำ
ร่วมในบริบทของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มของผูสู้งอำยุ
ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัด้ำนอิทธิพลทำงสังคม ปัจจยัด้ำนควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพปัจจยัด้ำนควำม
คำดหวงัในควำมพยำยำม ปัจจยัดำ้นสภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน ปัจจยัดำ้นควำมปลอดภยั 
ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและปัจจยัดำ้นแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง ซ่ึงสำมำรถน ำมำสร้ำง
กรอบงำนวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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H3

H1

H7

H2

H4

H5

H6

H9

H8

H10

H11

H12

H13

 
ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

 
สมมติฐานงานวจัิย 
จำกกรอบแนวคิดในกำรวจิยัขำ้งตน้ สำมำรถน ำมำสร้ำงสมมติฐำนงำนวจิยัไดด้งัแสดงในตำรำงท่ี 1 
ตำรำงท่ี 1  
สมมติฐานงานวิจัย 
สมมุติฐำน รำยละเอียด 

H1 อิทธิพลทำงสังคมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง 
H2 ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพเป็นปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้ำนควำม

บนัเทิง 
H3 ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้ำนควำม

บนัเทิง 
H4 สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจดำ้น

ควำมบนัเทิง 
H5 ควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง 
H6 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้ำนควำม

บนัเทิง 
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H7 อิทธิพลทำงสังคมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำร
ธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 

H10 สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจ
ในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 

H11 ควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำร
บนแพลตฟอร์มดิจิทลั 

H12 กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำร
ยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 

H13 แรงจูงใจด้ำนควำมบนัเทิงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ ซ่ึงมุ่งศึกษำถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำย ุโดยใชแ้บบสอบถำมออนไลน์และเอกสำร เป็นเคร่ืองมือ
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู ้สูงอำยุท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้บริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงก ำหนดโดยใช้โปรแกรม G*Power (Version 3) เป็นเคร่ืองมือใน
กำรค ำนวณ ดว้ยระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบัควำมคลำดเคล่ือน 5% ผลกำรค ำนวณท ำให้ไดข้นำด
ของกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด 153 ตวัอยำ่ง โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยำ่งแบบสะดวก จำกนั้นด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูล
จำกแบบสอบถำมออนไลน์ และกระดำษ จำกกลุ่มตวัอยำ่งซ่ึงเป็นผูสู้งอำยุท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใชบ้ริกำร
ธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั ซ่ึงแบบสอบถำมประกอบดว้ยชุดค ำถำม 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นชุดค ำถำม
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ส่วนท่ี 2 เป็นชุดค ำถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั จ ำนวน 25 ขอ้ค ำถำม โดยใช้มำตรวดั 5 ระดบั ในกำรใช้วิเครำะห์
ขอ้มูลในส่วนน้ี 
 ประชากร  
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูสู้งอำยุท่ีใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตทัว่ไปและเคยใช้บริกำร
ธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งก ำหนดโดยใชโ้ปรแกรม G*Power (Version 3) (Faul et al., 2007) เป็น
เคร่ืองมือในกำรค ำนวณ ดว้ยระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบัควำมคลำดเคล่ือน 5% ผลกำรค ำนวณท ำ
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ให้ไดข้นำดของกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด 153 ตวัอย่ำง และใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์ และจดั
หมวดหมู่ขอ้มูลเพื่อน ำมำสรุปและน ำเสนอผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำคร้ังน้ี 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 งำนวิจยัช้ินน้ีท ำกำรเก็บตวัอย่ำงจำกกลุ่มตวัอย่ำงซ่ึงเป็นผูสู้งอำยุท่ีเคยใช้บริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลั โดยใชแ้บบสอบถำมเอกสำร และออนไลน์ในกำรเก็บขอ้มูล และส่งแบบสอบถำมผำ่น
ทำงชุมชนเครือข่ำยสังคมเฟซบุค๊ (Facebook)  และไลน์ (Line) เป็นตน้  โดยไดท้  ำกำรเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน
กุมภำพนัธ์ถึงมีนำคม 2561 
 กำรวิจยัมีกำรทดสอบเคร่ืองมือ โดยทดสอบควำมเหมำะสม (Pre-Test) ของแบบสอบถำม
งำนวิจยักบักลุ่มตวัอย่ำง จ  ำนวน 10 คน เพื่อประเมินว่ำขอ้ค ำถำมนั้นง่ำยต่อควำมเขำ้ใจหรือไม่ หลงัจำก
ปรับปรุงแบบสอบถำมเรียบร้อยแลว้ จะท ำกำรเก็บขอ้มูลเพื่อทดสอบควำมเหมำะสมเบ้ืองตน้ (Pilot Test) 
กบักลุ่มประชำกรตวัอย่ำงอีก 30 คน โดยท ำกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำของครอนแบค (Cronbach’s 
alpha) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีค่ำมำกกว่ำ 0.7 เพื่อทดสอบถึงควำมเท่ียงตรงของแต่ละ Construct และ
วิเครำะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  เพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนัให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกนั 
เพื่อท่ีจะได้ลดจ ำนวนตวัแปรให้น้อยลง รวมทั้งท ำกำรปรับปรุงขอ้ค ำถำมอีกคร้ัง เพื่อให้แบบสอบถำม
ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ และปัจจยัทั้งหมดท่ีตอ้งกำรศึกษำ ก่อนกำรเก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่ม
ประชำกรตวัอยำ่งจ ำนวน 153 คน  
 วธีิวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 งำนวิจยัน้ีหลงัจำกไดรั้บแบบสอบถำมกลบัคืนมำแลว้ จะท ำกำรตรวจสอบเพื่อให้คะแนน และ
ท ำกำรประมวลผลดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ เพื่อหำค่ำสถิติและวเิครำะห์ขอ้มูลตำมล ำดบั ดงัน้ี 
 1. ท ำกำรวิเครำะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  เพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัมำกให้อยู่
ในองคป์ระกอบเดียวกนั เพื่อใหไ้ดจ้  ำนวนตวัแปรท่ีนอ้ยลง 
 2. กำรวเิครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำของครอนแบค (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบควำมเท่ียง
ของแต่ละ Construct 
 3. กำรทดสอบสมมติฐำนดว้ยกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression) เพื่อ
วิเครำะห์หำ ตวัแปรต้น 1 ตวัแปร และตวัแปรตำม 1 ตวัแปร และกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) เพื่อวิเครำะห์หำควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีหลำยๆ ตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์
กบัตวัแปรตำม 1 ตวั ซ่ึงในกำรวิจยัคร้ังน้ีใช้ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 (= .05) เป็นเกณฑ์ในกำร
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐำนกำรวจิยั  
 4. กำรวิเครำะห์สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยน ำเสนอขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยำ่ง เช่น กำรค ำนวณจ ำนวนร้อยละ และ ค่ำเฉล่ีย 
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สรุปผลการวจัิย 
 

การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 
 ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจำกกลุ่มตวัอย่ำงถูกน ำไปทดสอบข้อมูลขำดหำย (Missing data) และข้อมูล
สุดโต่ง (Outliers)นอกจำกน้ียงัทดสอบว่ำข้อมูลมีกำรกระจำยแบบปกติ (Normal) มีควำมสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรง (Linearity) มีภำวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) และมีภำวะร่วมเส้นตรง (Singularity) 
หรือไม่ ผลกำรทดสอบพบว่ำขอ้มูลไม่มีปัญหำดำ้นขอ้มูลขำดหำย ขอ้มูลสุดโต่ง และขอ้มูลมีกำรกระจำย
เป็นแบบปกติ มีควำมสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงและไม่มีปัญหำภำวะร่วมเส้นตรงพหุ และภำวะร่วมเส้นตรง 
ดงักล่ำว 
 งำนวิจยัน้ีได้ทดสอบสอบควำมเท่ียงของแบบสอบถำม โดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์
อลัฟ่ำของครอนแบค พบวำ่ทุกตวัแปรมีค่ำมำกกวำ่ 0.7 จึงถือวำ่มีควำมเช่ือถือไดส้ ำหรับงำนวิจยัแบบ Basic 
research (Hair et al., 1998) นอกจำกน้ียงัได้ทดสอบควำมตรงของแบบสอบถำม ด้วยกำรวิเครำะห์ปัจจยั 
(Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท่ี์ขอ้ค ำถำมท่ีจบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมีค่ำ Factor loading ไม่นอ้ยกวำ่ 
0.5 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบไดจ้  ำนวนปัจจยัทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ อิทธิพลทำงสังคมควำม
คำดหวงัในประสิทธิภำพ ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 
ควำมปลอดภยั กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง แรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง และควำมตั้งใจในกำรยอมรับ
บริกำร 
 
ตำรำงท่ี 2 
ค่ำสัมประสิทธ์อลัฟ่ำของครอนแบค 

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าของครอนแบค 
อิทธิพลทำงสังคม 0.755 
ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ 0.689 
ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม 0.719 
สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 0.746 
ควำมปลอดภยั 0.751 
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง 0.791 
แรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง 0.766 
ควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำร 0.897 
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 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 58.30 ช่วงอำยตุั้งแต่ 50-54 ปี   คิดเป็น
ร้อยละ 35.90 กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีระดบักำรศึกษำสูงสุดท่ีระดบัปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 52.60 ซ่ึงส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 34.60 มีรำยไดส่้วนบุคคลต่อเดือนในช่วง 20,001บำทข้ึนไป
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 34.00 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีวิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple 
regression) กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) และกำรทดสอบสมกำรถดถอยด้วย 
ANOVA ซ่ึงจำกกำรทดสอบพบว่ำค่ำ b=0 โดยใช้ค่ำ p-value ท่ีน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 0.05 เป็นตวัก ำหนด
นยัส ำคญัทำงสถิติ  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำยืนยนัสมมติฐำนท่ี 3 สมมติฐำนท่ี 4 สมมติฐำนท่ี 6 
สมมติฐำนท่ี 10 สมมติฐำนท่ี 11 สมมติฐำนท่ี 12 และสมมติฐำนท่ี 13 ดว้ยค่ำ p-value ท่ีนอ้ยกวำ่ 0.05 อีกทั้ง
ค่ำเฉล่ียควำมคลำดเคล่ือน (Residual Mean) ลว้นเป็น 0 นั่นคือ ค่ำควำมคลำดเคล่ือนนั้นคงท่ี ซ่ึงจะไม่เกิด 
Heteroscedasticity และไม่มีควำมสัมพนัธ์ร่วมเชิงพหุเส้น (Multicollinearity) ดว้ยค่ำ Tolerance ท่ีเขำ้ใกล ้1 
และค่ำ VIF ไม่เขำ้ใกล ้10 ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 
 

ตำรำงท่ี 3 
ผลการทดสอบของปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจด้านความบันเทิง 

สมมติฐาน p-value Beta R2 Tolerance VIF Residual Mean 
1. อิทธิพลทำงสังคม 0.705 -0.021 0.724 0.815 1.227 0.000 
2. ควำมคำดหวงัใน
ประสิทธิภำพ 

0.187 0.122 0.724 0.557 1.794 0.000 

3. ควำมคำดหวงัในควำม
พยำยำม 

0.042* 0.182 0.724 0.527 1.897 0.000 

4. สภำพส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรใชง้ำน 

0.025* 0.165 0.724 0.597 1.675 0.000 

5. ควำมปลอดภยั 0.623 0.039 0.724 0.825 1.213 0.000 
6. กำรรับรู้ควำมสำมำรถของ
ตนเอง 

0.000* 0.496 0.724 0.571 1.752 0.000 

หมำยเหตุ: * คือ p-value < 0.05 และ Adjust R Square = 0.505 
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 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 1 พบวำ่อิทธิพลทำงสังคมไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ดำ้นควำมบนัเทิง 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 2 พบว่ำ ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 3 พบวำ่ ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวก
ต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง เป็น 0.182 ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Gu et al. (2009) 
ท่ีช้ีใหเ้ห็นวำ่ ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมส่งผลใหผู้สู้งอำยุท่ีใชบ้ริกำรเกิดแรงจูงใจท่ีจะใชบ้ริกำรมำกข้ึน 
โดยธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั มีกำรออกแบบท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน สำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำม
ขั้นตอนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเม่ือเกิดปัญหำสำมำรถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้จึงมีควำมสัมพนัธ์ท่ีส ำคญักบัเจตนำรมณ์
หรือแรงจูงใจ เน่ืองจำกกำรให้บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัเป็นเร่ืองท่ีน่ำต่ืนเตน้ และใหม่ส ำหรับ
ลูกคำ้ในกำรใชบ้ริกำร 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 4 พบว่ำ สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง เป็น 0.165 ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 สอดคลอ้งกำรงำนวิจยัของ
Venkatesh et al. (2012) ท่ีช้ีใหเ้ห็นวำ่สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีสนบัสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีมีกำรใช้งำนท่ีไม่ซับซ้อน เม่ือเกิดปัญหำจะมีพนกังำนคอยตอบค ำถำม และให้ควำมช่วยเหลือ
ตลอดเวลำ เม่ือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดีข้ึน ก็จะส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดแรงจูงใจในกำรใชบ้ริกำรธนำคำร
บนแพลตฟอร์มดิจิทลัมำกข้ึน 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 5 พบว่ำ ควำมปลอดภยัไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ดำ้นควำมบนัเทิง 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 6 พบว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง เป็น 0.496 ระดบันยัส ำคญั 0.05 สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Yu (2014) ท่ี
ช้ีให้เห็นวำ่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองส่งผลกระทบต่อกำรควบคุมพฤติกรรมในกำรรับรู้ในกำรปรับ
ใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
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ตำรำงท่ี 4  
ผลการทดสอบของปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการธนาคารบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

สมมติฐาน p-value Beta R2 Tolerance VIF Residual Mean 
7. อิทธิพลทำงสังคมเป็น 0.421 -0.045 0.767 0.814 1.228 0.000 
8. ควำมคำดหวงัใน
ประสิทธิภำพ 

0.223 0.112 0.767 0.551 1.815 0.000 

9. ควำมคำดหวงัในควำม
พยำยำม 

0.704 0.034 0.767 0.513 1.951 0.000 

10. สภำพส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรใชง้ำน 

0.015* 0.181 0.767 0.577 1.733 0.000 

11. ควำมปลอดภยั 0.003* 0.237 0.767 0.823 1.215 0.000 
12. กำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเอง 

0.000* 0.433 0.767 0.461 2.171 0.000 

หมำยเหตุ: * คือ p-value < 0.05 และ Adjust R Square = 0.569 
  

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 7 พบว่ำ อิทธิพลทำงสังคมไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 8 พบว่ำ ควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั  
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 9 พบว่ำ ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมไม่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 10 พบวำ่ สภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั เป็น 0.181 ระดบันยัส ำคญั 
0.05 สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Tan et al. (2016) ท่ีช้ีให้เห็นวำ่ หำกธนำคำรสร้ำงแอพพลิเคชนัธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัท่ีท ำงำนอยำ่งถูกตอ้งมีกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง และใชง้ำนง่ำยไม่ซบัซ้อนจะส่งผลให้
ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมตั้งใจในกำรใชบ้ริกำรมำกข้ึน 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 11 พบวำ่ ควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจใน
กำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั เป็น 0.237 ระดบันยัส ำคญั 0.05 สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ
Viriyarungsarit (2017) ท่ีช้ีให้เห็นว่ำ ควำมปลอดภยัเก่ียวขอ้งกบักำรใช้กำรบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทลั โดยธนำคำรจะมีระบบรักษำควำมปลอดภยัโดยกำรส่ง SMS เพื่อเป็นหลกัฐำนยืนยนักำรท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ ส่งผลใหผู้ใ้ชง้ำนมีควำมตั้งใจในกำรใชบ้ริกำรมำกข้ึน  
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 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 12 พบว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั เป็น 0.433 ระดบันัยส ำคญั 0.05 
สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ Venkatesh et al. (2003) ท่ีช้ีให้เห็นวำ่กำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเอง เป็นกำรสร้ำง
มำตรกำรควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหบ้รรลุผลตำมตอ้งกำร จึงส่งผลใหผู้ใ้ชง้ำนมีควำมตั้งใจใน
กำรใชบ้ริกำรและยอมรับธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
ตำรำงท่ี 5 
ผลการทดสอบของปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการธนาคารบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

สมมติฐาน p-value Beta R2 Tolerance VIF Residual Mean 
13. แรงจูงใจดำ้นควำม
บนัเทิง 

0.015* 0.198 0.767 0.476 2.103 0.000 

หมำยเหตุ: * คือ p-value < 0.05 และ Adjust R Square = 0.569 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 13 พบวำ่ แรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อ
ควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั เป็น 0.198 ระดบันยัส ำคญั 0.05 สอดคลอ้ง
กบังำนวิจยัของ Kumar and Lim (2008) ท่ีช้ีให้เห็นวำ่ ควำมเพลิดเพลิน และควำมรู้สึกสนุกสนำนในกำรใช้
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัท่ีมีกำรออกแบบท่ีน่ำใชง้ำน ท ำงำนไดส้ะดวกรวดเร็วจึงมีผลต่อควำม
ตั้งใจในกำรใชง้ำนธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
 จำกผลกำรวจิยัขำ้งตน้ สำมำรถสร้ำงตวัแบบของผลกำรวจิยั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัแสดงในภำพท่ี2 

             
           

                 
      

               

                  
                

           

                   
        

                       

                        
                        

0.182*

-0.021

-0.045

0.122

0.165*

0.03
9

0.49
6*

0.034

0.112

0.181*

0.237*

0.433*

0.198*

 
หมำยเหตุ:  * คือ ตวัแปรอิสระมีผลต่อตวัแปรตำมท่ีระดบันยัส ำคญั p <0.05 
ภาพท่ี 2 ตวัแบบของผลกำรวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของผูสู้งอำยุ 
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 เม่ือพิจำรณำตวัแปรตำม คือ ปัจจยัด้ำนแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง พบว่ำตวัแปรอิสระ ปัจจยัดำ้น
ควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม ปัจจยัดำ้นสภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชง้ำน และปัจจยัดำ้นกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเอง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดำ้นแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงในกำรใชบ้ริกำร 
อยำ่งมีนยัส ำคญั ในขณะท่ีปัจจยัดำ้นอิทธิพลทำงสังคม ปัจจยัดำ้นควำมคำดหวงัในประสิทธิภำพ และปัจจยั
ดำ้นควำมปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัดำ้นแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงในกำรใชบ้ริกำร 
 นอกจำกน้ีเม่ือพิจำรณำตวัแปรตำม คือ ปัจจยัดำ้นควำมตั้งใจในกำรใช้บริกำร พบว่ำตวัแปรอิสระ 
ปัจจัยด้ำนสภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน ปัจจัยด้ำนควำมปลอดภัย  ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้
ควำมสำมำรถของตนเอง และปัจจยัดำ้นแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจท่ี
จะใช้บริกำร อย่ำงมีนัยส ำคัญ ในขณะท่ีปัจจัยด้ำนอิทธิพลทำงสังคม ปัจจัยด้ำนควำมคำดหวังใน
ประสิทธิภำพ และปัจจยัดำ้นควำมคำดหวงัในควำมพยำยำม เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจท่ีจะ
ใชบ้ริกำร  
 

การอภิปรายผล 
 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำปัจจัยท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้ งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำย ุมีดงัต่อไปน้ี 
 1.ปัจจัยด้ำนควำมปลอดภัย เช่น กำรท่ีธนำคำรมีกำรส่ง SMS เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรท ำ
ธุรกรรมไปยงัผูสู้งอำยุท่ีใช้บริกำร จะส่งผลต่อกำรเพิ่มข้ึนของควำมตั้งใจในกำรยอมรับกำรใช้บริกำร
ธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ 
 2.ปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง เช่น กำรแสดงให้ผูสู้งอำยุเกิดกำรรับรู้ว่ำกำรใช้
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลันั้นมีประโยชน์ สำมำรถท ำธุรกรรมทำงกำรเงินได้อย่ำงเขำ้ใจและ
ถูกตอ้ง ก็จะส่งผลใหเ้กิดควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัเพิ่มข้ึนตำมไปดว้ย  
 3.ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง ช้ีให้เห็นว่ำเม่ือผูสู้งอำยุท่ีใช้บริกำรไดเ้ขำ้ไปใช้บริกำร
ธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัท่ีมีกำรออกแบบท่ีง่ำยต่อกำรใชง้ำน สำมำรถรับรู้กำรท ำงำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
ตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนและไม่ตอ้งใชค้วำมพยำยำมมำกรวมถึงสภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมี
กำรท ำงำนท่ีไม่ซับซ้อนสำมำรถตอบสนองและประมวลผลกำรท ำรำยกำรไดอ้ย่ำงรวดเร็วและมีพนกังำน
คอยตอบค ำถำมให้ควำมช่วยเหลือเสมอจึงส่งผลเชิงบวกให้ผูสู้งอำยุท่ีใชบ้ริกำรรู้สึกวำ่กำรใชบ้ริกำรธนำคำร
บนแพลตฟอร์มดิจิทลัมีควำมสะดวก รวดเร็วและก่อใหเ้กิดแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงจนน ำไปสู่ควำมตั้งใจ
ยอมรับกำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัในท่ีสุด 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกงำนวจิยัแบ่งเป็นดำ้นทฤษฎีและดำ้นกำรน ำไปปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ประโยชน์ในด้านทฤษฎ ี
 ผลของงำนวิจยัท ำให้เกิดกำรสร้ำงตวัแบบท่ีใชใ้นกำรอธิบำยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัต่ำงๆ
ท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุโดยสำมำรถน ำทฤษฎีรวม
ของกำรยอมรับและกำรใช้ เทคโนโลยี  (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ 
UTAUT2) และทฤษฏีกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มำเป็นกรอบทำง
กำรศึกษำและสอดคล้องกบังำนวิจยัในอดีต อีกทั้งผลของงำนวิจยัสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ
เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดงำนวจิยัในภำยภำคหนำ้ได ้เช่น ศึกษำปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่ไดท้  ำกำรศึกษำในงำนวจิยัน้ี 
 2. ประโยชน์ด้านการน าไปปฏิบัติ 
 ประโยชน์ในภำคปฏิบติัจำกงำนวิจยัน้ี สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้เข้ำกับธุรกิจได้ โดยแยก
ออกเป็นมุมมองต่ำงๆ ดงัน้ี  
 1. ธนำคำรท่ีใหบ้ริกำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
 สถำบนัทำงกำรเงินท่ีมีควำมมุ่งหวงัในกำรสร้ำงบริกำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือใน
กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดใหส้ำมำรถช่วยสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ควรให้
ควำมส ำคญักบักำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรใชบ้ริกำร กำรออกแบบให้ใชง้ำนไดง่้ำย โดยกำรวำงแผน
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้ผูใ้ช้บริกำรเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกำรใช้บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทลั เช่น กำรโฆษณำให้เห็นถึงควำมรวดเร็ว ควำมสะดวกในกำรใช้งำนและควำมปลอดภยัในกำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินของผูใ้ชบ้ริกำร ซ่ึงจะท ำให้ผูใ้ชบ้ริกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีตวัเองไดรั้บ อนัจะส่งผลเชิง
บวกต่อแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงและเกิดควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัใน
ท่ีสุด 
 2. ผูพ้ฒันำและออกแบบกำรบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั 
  2.1 ดำ้นควำมคำดหวงัในควำมพยำยำมนั้น ผูพ้ฒันำและออกแบบกำรบริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำและปรับปรุงรูปแบบแอพพลิเคชนัให้ง่ำยต่อ
ผูสู้งอำยุท่ีใช้บริกำร สำมำรถเขำ้ใจไดโ้ดยง่ำย ซ่ึงท ำให้ผูสู้งอำยุท่ีใช้บริกำรเกิดแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิง
และไดรั้บประโยชน์ต่อตนเอง จนน ำไปสู่กำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัในท่ีสุด 
  2.2 ดำ้นสภำพส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เป็นอีกปัจจยัท่ีส ำคญัต่อกำรยอมรับกำรใช้บริกำร
ธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ โดยผูอ้อกแบบและพฒันำตอ้งมีกำรปรับปรุงขอ้มูลสำรสนเทศ
ให้เอ้ืออ ำนวยต่อผูสู้งอำยุท่ีใชบ้ริกำรให้มำกท่ีสุด เช่น พฒันำให้แอพพลิเคชนัท ำงำนไดง่้ำย ไม่ซบัซ้อนและ
จดัใหมี้พนกังำนคอยตอบค ำถำมหรือใหค้วำมช่วยเหลือผำ่น call center ตลอดเวลำ 
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  2.3 ด้ำนกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ผูพ้ฒันำและออกแบบกำรบริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำแอพพลิเคชนัให้ผูสู้งอำยุท่ีใช้บ ริกำรรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรใช้บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั เพื่อท ำให้ผูสู้งอำยุได้รับแรงจูงใจดำ้น
ควำมบนัเทิงและเกิดกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลั เช่น รับรู้วำ่ใชท่ี้ไหนเม่ือไหร่ก็
สะดวก ประหยดัเวลำในกำรเดินทำง และไม่ตอ้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งมำกในกำรใชบ้ริกำร  
  2.4 ดำ้นควำมปลอดภยั เป็นอีกปัจจยัท่ีส ำคญัส ำหรับผูสู้งอำยุท่ีใชบ้ริกำร เน่ืองจำกผูสู้งอำยุ
ส่วนใหญ่เกิดควำมกลัวและควำมกังวลในกำรใช้บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ผูพ้ฒันำและ
ออกแบบกำรบริกำรจึงตอ้งใส่ใจ และพฒันำกระบวนกำรส่ง SMS เพื่อเป็นหลกัฐำนยืนยนักำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงินทุกคร้ัง 
  2.5 ด้ำนแรงจูงใจด้ำนควำมบันเทิงนั้น ผูพ้ฒันำและออกแบบกำรบริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำขอ้มูลและระบบให้เสถียรอยู่เสมอ ท ำให้มี
รูปแบบท่ีใช้งำนง่ำย มีกำรอพัเดทกิจกรรมต่ำงๆอย่ำงสม ่ำเสมอ อำจจะมีกำรจดัโปรโมชนักำรใช้งำนเพื่อ
ดึงดูดใหผู้สู้งอำยุท่ีใชบ้ริกำรไดมี้ส่วนร่วม ส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจดำ้นควำมบนัเทิงและเกิดกำรยอมรับกำรใช้
บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัในท่ีสุด 
 งานวจัิยในอนาคต 
 กำรต่อยอดกำรวจิยัสำมำรถท ำไดใ้นหลำยๆ แนวทำงดงัน้ี 
 1. ในกำรศึกษำ เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของผูสู้งอำยุ นั้นมีกลุ่มตวัอย่ำงท่ีแคบเกินไป ดงันั้นในกำรท ำวิจยัคร้ังต่อไปควรมีกำรขยำยกลุ่ม
ตวัอยำ่งใหก้วำ้งข้ึน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีกวำ้ง และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 2. ศึกษำถึงปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติมท่ีอำจส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัของผูสู้งอำยุ เช่น ช่ือเสียงของธนำคำรท่ีให้บริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัหรือ
สิทธิพิเศษท่ีไดจ้ำกกำรใชบ้ริกำรธนำคำรบนแพลตฟอร์มดิจิทลัเป็นตน้ เพื่อใชใ้นกำรศึกษำเพิ่มเติมในกรอบ
กำรวจิยัของงำนวจิยัช้ินน้ี 
 3. ศึกษำและเปรียบเทียบให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงของกำรให้บริกำรธนำคำรบนอินเทอร์เน็ต 
(Internet banking) ของแต่ละธนำคำร วำ่จะส่งผลต่อควำมตั้งใชบ้ริกำรท่ีแตกต่ำงกนัหรือไม่ อยำ่งไร เพื่อให้
ไดผ้ลกำรวจิยัท่ีครอบคลุมยิง่ข้ึน 
 4. ควรมีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ โดยท ำกำรศึกษำจำกผูสู้งอำยุท่ีเคยใช้บริกำรธนำคำรบน
แพลตฟอร์มดิจิทลัโดยตรง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และหลำกหลำยมำกข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีใช้ท ำนำยควำมตั้งใจในกำรลำออก ไดแ้ก่ ควำมพึง
พอใจในงำนและกำรรับรู้งำนทำงเลือก โดยกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชศึ้กษำคร้ังน้ีคือพนกังำนท่ีปฏิบติังำนในองคก์ำร
เอกชนในกลุ่มธุรกิจผูใ้ห้บริกำรสินคำ้อุปโภคและบริโภค (Fast-Moving Consumer Goods; FMCG) จำก
กลุ่มตวัอยำ่งทั้งส้ิน 362 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถำมท่ีใชว้ดัตวัแปรท่ีศึกษำซ่ึงพฒันำ
และแปลมำจำกงำนวิจยัของต่ำงประเทศ วิเครำะห์ผลดว้ยกำรวิเครำะห์ถดถอยดว้ยโปรแกรมทำงสถิติ  ซ่ึง
ผลกำรวิจยัท่ีส ำคญัสอดคล้องกับกำรวรรณกรรมในปัจจุบนั โดยสรุปผลได้ว่ำ ควำมพึงพอใจในงำนมี
ควำมสัมพนัธ์ทำงตรงเชิงลบต่อควำมตั้งใจในกำรลำออก และกำรรับรู้งำนทำงเลือกมีควำมสัมพนัธ์ทำงตรง
เชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรลำออก ยิ่งพนกังำนมีควำมพึงพอใจต ่ำในงำนหรือกำรรับรู้งำนทำงเลือกสูง ยิง่มี
ควำมตั้งใจในกำรลำออกสูงข้ึนเท่ำนั้น 
 

ค าส าคัญ : ควำมพึงพอใจในงำน, กำรรับรู้งำนทำงเลือก, ควำมตั้งใจในกำรลำออก 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to examine the variables which are able to predict on employee’s 
turnover intention. 362 samples were collected from top Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) company 
employees in Thailand. This study uses questionnaires, which are developed and translated to Thai from 
previous research, to collect the data. The data were analyzed using regression model through the usage of 
statistical program. The results of this paper provide additional evidence in support of existing literature. 
Job satisfaction has a negative direct effect on employee turnover intention. Perceived job alternative has a 
positive direct effect on turnover intention. In summary, low job satisfaction or high perceived job 
alternative increase turnover intention. 
 
Keywords : Job satisfaction, Perceived job alternatives, Turnover intention 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กำรลำออกจำกงำนของพนักงำนเป็นหน่ึงในหัวข้อท่ีก ำลงัได้รับควำมนิยมในกำรศึกษำวิจยัใน
ปัจจุบนั เน่ืองจำกหลำยองคก์ำรก ำลงัเผชิญกบัปัญหำเร่ืองอตัรำกำรลำออกของพนกังำนท่ีสูง และพนกังำน
ลำออกหลงัจำกท ำงำนไดเ้พียงไม่นำน จนถึงขั้นเผชิญกบัปัญหำกำรขำดแคลนพนกังำนในต ำแหน่งงำนนั้นๆ 
กำรลำออกของพนักงำนสร้ำงปัญหำท่ีองค์กำรต้องสูญเสียไปจำกกำรลำออก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำก
พนกังำนผูน้ั้นเป็นพนกังำนท่ีมีศกัยภำพ มีควำมส ำคญั หรือมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนจ ำนวนมำกขององคก์ำร 
กำรลำออกยงัสร้ำงปัญหำทุนเพิ่มเติมจำกกระบวนกำรกำรสรรหำพนกังำนใหม่ทดแทน นอกจำกน้ียงัตอ้ง
อบรมควำมรู้ และฝึกฝนควำมสำมำรถและทกัษะให้แก่พนกังำนใหม่ ดงันั้นเป้ำหมำยส ำคญัในกำรวจิยัในยุค
ปัจจุบนันั้นคือกำรคน้หำวำ่ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำน  

จำกงำนวจิยัท่ีผำ่นมำพบถึงปัจจยัท่ีน่ำสนใจท่ีท ำนำยกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำน ไดแ้ก่ ควำม
พึงพอใจในงำน (Job satisfaction) โดยควำมพึงพอใจในงำนเป็นตวัแปรส ำคญัท่ีถูกวิจยัอยำ่งกวำ้งขวำง โดย
ควำมพึงพอใจในงำนเป็นตวัแปรส ำคญัในกำรวิเครำะห์ควำมตั้งใจลำออกของพนกังำน (Karsh, Booske & 
Sainfort, 2005) กล่ำวคือ หำกพนักงำนไม่มีควำมพึงพอใจต่องำนจนถึงระดบัหน่ึงแล้ว ก็จะส่งผลต่อให้
ตอ้งกำรลำออกจำกงำน ดงัตวัอย่ำงงำนวิจยัของ Tekleab, Bartol และ Liu (2005) หรือตวัอย่ำงงำนวิจยัใน
ไทย เช่น งำนวจิยัของ วรรษพร อำกำสแจง้ (2556) 
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อย่ำงไรก็ตำม กำรลำออกจำกงำนนั้นย่อมมีผลกระทบตำมมำคือกำรว่ำงงำนของผูล้ำออก ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรหำงำนใหม่จึงเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจ กำรรับรู้งำนทำงเลือก (Perceived job alternative) หมำยถึง
กำรรับรู้ของพนกังำนต่องำนต ำแหน่งใหม่ท่ีเปิดรับอยู่ในตลำดแรงงำน หำกพนกังำนพบว่ำมีงำนอ่ืน โดย
เฉพำะงำนท่ีตนรับรู้ว่ำดีกว่ำงำนเดิม ย่อมส่งผลต่อกำรตดัสินใจลำออก โดยมีงำนวิจยัท่ีสนบัสนุนแนวคิด
ดงักล่ำว เช่น งำนของ Rahman, Raqvi และ Ramay (2008) และงำนของ Hwang และ Kuo (2006) ตวัแปร
ดงักล่ำวเป็นท่ีน่ำสนใจ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีกำรส่ือสำรออนไลน์ และโซเชียลเน็ตเวร์ิค
ประเภทใหม่ๆ เกิดข้ึนเป็นจ ำนวนมำกและเขำ้ถึงไดง่้ำย ท ำใหก้ำรรับรู้ขอ้มูลของงำนทำงเลือกเกิดข้ึนไดง่้ำย
และสะดวกข้ึนตำมไปดว้ย  

ดงันั้นบทควำมน้ีจึงท ำกำรศึกษำควำมพึงพอใจในงำนและกำรรับรู้งำนทำงเลือกวำ่เป็นปัจจยัท่ีใช้
ท ำนำยควำมตั้งใจในกำรลำออกไดห้รือไม่ โดยกลุ่มตวัอยำ่งไดแ้ก่พนกังำนท่ีปฏิบติังำนในองคก์ำรเอกชนใน
กลุ่มธุรกิจผูใ้หบ้ริกำรสินคำ้อุปโภคและบริโภค (Fast-Moving Consumer Goods; FMCG) นอกจำกน้ีจำก
กำรสืบคน้งำนวจิยัเก่ียวกบักำรศึกษำกำรรับรู้งำนทำงเลือกท่ีส่งผลต่อกำรลำออกของพนกังำนในประเทศ
ไทยยงัมีนอ้ย ดงันั้นบทควำมวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรน ำไปประยกุตใ์ช ้และกำรวจิยัต่อยอดในหวัขอ้
น้ีต่อไป  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษำอิทธิพลของกำรรับรู้งำนทำงเลือกและควำมพึงพอใจในงำนต่อกำรควำมตั้งใจใน
กำรลำออกของพนกังำน 

2. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้งำนวิจยัเก่ียวกบัปัจจยังำนทำงเลือกและควำมพึงพอใจในงำนท่ีส่งผลต่อ
กำรตดัสินใจลำออกของพนกังำน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ได้ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์รวมถึงอ ำนำจกำรท ำนำยของควำมพึงพอใจในงำน และกำรรับรู้งำน
ทำงเลือก ต่อกำรควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์ำรในกำรบริหำรจดักำร
และวำงกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในองค์กำร รวมถึงงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรดงักล่ำว
ต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 
ความตั้งใจในการลาออก (Turnover intention) 

ควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน หมำยถึง สภำวะท่ีพนกังำนมีควำมตอ้งกำรลำออก และควำม
ตอ้งกำรคน้หำทำงเลือกอ่ืน และเปล่ียนงำนจำกองคก์ำรท่ีตนสังกดัอยูใ่นอนำคตอนัใกล ้โดยไดรั้บอิทธิพลมำ
จำกควำมรู้สึกท่ีมีต่องำน เช่น งำนหนกัเกินไป งำนใหผ้ลตอบแทนต ่ำเกินไป และอิทธิพลอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบังำน เช่น สถำนท่ีท ำงำนอยู่ไกล กำรโยกยำ้ยท่ีท ำงำนของคู่สมรส ควำมเขำ้กนัได้กบัชุมชนท่ีพกัอำศยั 
(Arnold & Feldman, 1982; Mitchell et al., 2001; Mowday, Porter, & Steers, 1982; Vandenberg & Nelson, 
1999) จำกงำนวิจยัท่ีผ่ำนมำพบวำ่ควำมตั้งใจในกำรลำออกมีควำมสัมพนัธ์กบักำรลำออกของพนกังำน เม่ือ
เกิดควำมตั้งใจอยำกลำออกจะส่งผลให้เกิดกำรลำออกจริงไดใ้นอนำคต นอกจำกน้ีจำกงำนวิจยัพบวำ่ควำม
ตั้งใจในกำรลำออกเป็นตวัแปรท่ีสำมำรถท ำนำยกำรลำออกได้ดีท่ีสุด (Steel & Griffeth, 1989) เน่ืองจำก
ขอ้มูลกำรลำออกเป็นขอ้มูลท่ีหำไดย้ำก นกัวิจยัจ  ำนวนมำกจึงตอ้งศึกษำจำกควำมตั้งใจในกำรลำออกแทน
กำรศึกษำกำรลำออกจริงของพนกังำน 

ทฤษฎีของ Hom & Griffith (1995) ไดจ้ดักลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรลำออก เป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อควำมพึงพอใจในงำน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมผูกพนัต่อองค์กำร และปัจจยัด้ำนตลำดแรงงำน 
กำรศึกษำปัญหำกำรลำออกได้รับควำมสนใจและถูกน ำมำวิจัยอย่ำงกวำ้งขวำงทั้ งทำงด้ำนจิตวิทยำ
อุตสำหกรรมและองค์กำร และกำรบริหำรจดักำร (สลกัจิต ตนัติบุญทวีวฒัน์ และคดันำงค์ มณีศรี, 2556) 
งำนวจิยัของ Rabbi, Kimiya และ Farrukh (2015) พบกำรท ำควำมเขำ้ใจถึงสำเหตุในกำรลำออกของพนกังำน 
สำมำรถดูจำกควำมน่ำอยูใ่นงำนซ่ึงประกอบไปดว้ยควำมพึงพอใจในงำนและควำมผกูพนัต่อองคก์ำรนั้น 

 
ความพงึพอใจในงาน (Job satisfaction) 

ควำมพึงพอใจในงำน หมำยถึง ควำมรู้สึกหรือเจตคติของพนกังำนท่ีมีต่อประเภทของงำนและจำก
ประสบกำรณ์ท่ีไดจ้ำกกำรท ำงำน (Smith, Kendall & Hulin, 1969; Spector, 2003)  โดยควำมพึงพอใจในงำน
มีควำมสัมพนัธ์ต่อควำมตั้งใจในงำน (Motivation) ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน (Performance) ควำมผูกพนั
ต่อองคก์ำร (Commitment) กำรคงอยู ่(Retention) และกำรลำออก (Turnover) ของพนกังำน (Mobley, 1977; 
Treuren, 2013) 

ควำมพึงพอใจในงำนเป็นตัวแปรท่ีได้รับกำรศึกษำอย่ำงกวำ้งขวำงในกำรวิจัยเก่ียวกับสำขำ
พฤติกรรมองค์กำร (Organization behavior) และกำรจัดกำรองค์กำร  (Organization management) จำก
งำนวิจยัท่ีผ่ำนมำพบว่ำควำมพึงพอใจในงำนมีควำมสัมพนัธ์ทำงลบกบัควำมตั้งใจในกำรลำออกและกำร
ลำออก ซ่ึงแหล่งท่ีมำของควำมไม่พอใจนั้ นมีได้หลำกหลำย เช่น งำนท่ีน่ำเบ่ือ หัวหน้ำงำนไม่ดี มี
ควำมสัมพนัธ์ไม่รำบร่ืนกับเพื่อนร่วมงำน เงินเดือนน้อยเกินไป นอกจำกน้ีจำกกำรศึกษำของ Lambert, 
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Hogan และ Barton (2001) ศึกษำถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจลำออก พบวำ่ควำมพึงพอใจในงำนมี
อิทธิพลมำกท่ีสุดต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน 

 
การรับรู้งานทางเลือก (Perceived job alternative) 

กำรรับรู้งำนทำงเลือก หมำยถึง กำรรับรู้ควำมเคล่ือนไหวขององค์กำรอ่ืนท่ีเปิดรับพนักงำนใน
ต ำแหน่งงำนเดียวกนั หรือต ำแหน่งงำนอ่ืนท่ีตนสนใจ สภำวะตลำดแรงงำนวำ่มีควำมตอ้งกำรพนกังำนใหม่
หรือมีอตัรำกำรวำ่งงำนท่ีสูงหรือต ่ำ และควำมเป็นท่ีตอ้งกำรของตนในตลำดแรงงำน โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำร
รับรู้เป็นกำรคน้หำโดยตวับุคคลนั้นเองหรือไดรั้บกำรบอกจำกบุคคลหรือส่ืออ่ืนๆ รอบตวั  

Treuren (2013) พบว่ำกำรรับรู้งำนทำงเลือกมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรลำออก 
เน่ืองจำกกำรรับรู้งำนทำงเลือกเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรหำงำนท่ีเหมำะสมกบัตวัพนกังำน กำรคน้หำงำน
ทำงเลือกแสดงถึงกำรถอนตวัของพนกังำนภำยหลงัจำกเกิดควำมไม่พึงพอใจในงำน กล่ำวคือ หำกพนกังำน
มีควำมพอใจในงำนท่ีตนท ำอยูแ่ลว้นั้นก็จะไม่สืบคน้หำงำนอ่ืนอีก  

นอกจำกกำรเลือกงำนอ่ืนท่ีเหมำะสมมำกข้ึนแล้ว Chew, Ng และ Fan (2016) ศึกษำกำรรับรู้งำน
ทำงเลือกและควำมพึงพอใจในค่ำตอบแทนท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจลำออกของพนกังำนในประเทศสิงคโปร์ 
พบวำ่ ปัจจยักำรรับรู้งำนทำงเลือกส่งผลอย่ำงมำกต่อควำมตั้งใจลำออก โดยพนกังำนจะท ำกำรเปรียบเทียบ
งำนท่ีตนเองท ำอยูก่บังำนทำงเลือก ท ำให้เกิดควำมตอ้งกำรพฒันำหรือเปล่ียนงำนไปยงัองคก์ำรหรือบริษทัท่ี
ดีกว่ำ ซ่ึงสอดคล้องกบังำนวิจยัของ Hulin, Roznowski และ Hachiya (1985) ซ่ึงพบว่ำหำกรับรู้ว่ำงำนใน
ตลำด ณ ตอนนั้นมีงำนอ่ืนๆ ดีกวำ่ จะมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรลำออก เช่นเดียวกบักำรศึกษำของ Griffeth, 
Steel, Allen และคณะ (2005) ท่ีพบว่ำหำกรับรู้ว่ำงำนในตลำดงำน ณ ตอนนั้นแย่กว่ำงำนปัจจุบนั จะมี
อิทธิพลทำงลบต่อกำรลำออก 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดผูว้ิจยัจึงขอตั้งสมมติฐำนในกำรท ำนำยควำมตั้งใจในกำรลำออก
ของพนกังำนดงัน้ี 

 
สมมติฐานงานวจัิย 

สมมติฐำนท่ี1: คะแนนควำมพึงพอใจในงำนมีอิทธิพลทำงลบต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของ
พนกังำน และท ำนำยคะแนนควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำนได ้

สมมติฐำนท่ี2: คะแนนกำรรับรู้งำนทำงเลือกมีอิทธิพลทำงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของ
พนกังำน และท ำนำยคะแนนควำมตั้งใจในกำรลำออกของได ้
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กรอบแนวคิดการวจัิยกรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภำพท่ี 1: กรอบแนวคิดกำรวจิยั 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรของกำรวจิยั ไดแ้ก่ พนกังำนท่ีปฏิบติังำนในองคก์ำรเอกชนในกลุ่มธุรกิจผูใ้ห้บริกำรสินคำ้
อุปโภคและบริโภค หรือ FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) ท่ีด ำเนินกำรอยูใ่นประเทศไทย  

กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังำนในกลุ่มองค์กำรเอกชนธุรกิจ FMCG ท่ีด ำเนิน
กิจกำรในประเทศไทยจ ำนวน 5 บริษทั ผำ่นกำรเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) อำศยักำรแนะน ำจำก
คนในองค์กำรหน่ึงไปสู่อีกองค์กำรหน่ึง โดยเลือกจำกองค์กำรท่ีอนุญำตให้เข้ำไปเก็บข้อมูล โดยกลุ่ม
ตวัอยำ่งส ำหรับงำนวิจยัในคร้ังน้ี ใชก้ำรเลือกตวัอยำ่งตำมสะดวก (Convenience sampling) ผูว้ิจยัไดท้  ำเร่ือง
ขอ้อนุญำตเก็บขอ้มูลจำกหวัหนำ้ฝ่ำยบุคคลขององคก์ำรท่ีเขำ้ไปท ำกำรเก็บขอ้มูล โดยขอควำมร่วมมือตอบ
แบบสอบถำมออนไลน์ โดยมีผูต้อบแบบสอบถำมทั้งส้ิน 432 คน ก่อนท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  ำกำร
พิจำรณำ ตรวจสอบและคดัแบบสอบถำมท่ีไม่สมบูรณ์ออก ไดแ้ก่ กำรตอบแบบสอบถำมไม่ครบถว้น หรือ
เห็นอยำ่งชดัเจนวำ่ไม่ตั้งใจตอบ เช่น กำรตอบเพียงตวัเลือกเดียวในทั้งแบบสอบถำม คงเหลือกลุ่มตวัอยำ่งท่ี
สำมำรถน ำไปวเิครำะห์ขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน 362 คน  

  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กำรศึกษำคร้ังน้ีใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำ โดยขอ้ค ำถำมแปลมำจำกงำนวิจยัท่ี
เก่ียวข้องดังท่ีจะกล่ำวถึงต่อไป แบบสอบถำมได้รับกำรทดสอบคุณภำพของเคร่ืองมือจำกกำรให้ผูใ้ช้
ภำษำองักฤษเป็นภำษำหลกัท่ีมีควำมเช่ียวชำญในภำษำไทย แปลขอ้ค ำถำมภำษำไทยท่ีไดรั้บกำรแปลแลว้

กำรรับรู้งำนทำงเลือก 
(Perceived job alternatives) 

ควำมพึงพอใจในงำน 
(Job satisfaction) 

กำรตั้งใจลำออก 
(Turnover intention) 
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กลับเป็นภำษำองักฤษ (Back translation) และมีกำรทดสอบค่ำควำมเช่ือมัน่ของครอนบำค (Cronbach’s 
alpha) โดยแบบสอบถำมประกอบดว้ยส่วนต่ำงๆดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบไปดว้ย อำยุ เพศ ระดบักำรศึกษำ และอำยุ
งำนในองคก์ำรปัจจุบนั  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมระดบัควำมพึงพอใจในงำน ประกอบไปดว้ย 3 ขอ้ค ำถำม โดยแปลขอ้ค ำถำม
จำกงำนวิจยัของของ Holtom, Mitchell, Lee และคณะ (2001) ขอ้ค ำถำมประกอบดว้ย 3 ขอ้ค ำถำม โดยมี 1 
ขอ้ค ำถำมท่ีเป็นขอ้ค ำถำมทำงลบ ไดแ้ก่ “โดยทัว่ไปแลว้ ฉันไม่ชอบงำนของฉัน” แบบสอบถำมชุดน้ีมีค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ท่ี .69 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมระดบักำรรับรู้งำนทำงเลือก ประกอบไปดว้ย 3 ขอ้ค ำถำม อำ้งอิงจำกงำนของ 
Steel และ Griffeth (1989) แบบสอบถำมชุดน้ีมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี .81 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมระดบัควำมตั้งใจในกำรลำออกจำกงำน ประกอบไปดว้ย 5 ขอ้ค ำถำม โดย
อำ้งอิงมำจำก Crossley และคณะ (2007) โดยมี 1 ขอ้ค ำถำมท่ีเป็นขอ้ค ำถำมทำงลบ ไดแ้ก่ “ฉนัไม่มีแผนจะ
ลำออกจำกงำนเร็วๆน้ี” แบบสอบถำมชุดน้ีมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี .88 

ผูต้อบแบบสอบจะตอ้งระบุควำมคิดเห็นดว้ยมำตรวดัระดบั 1-7 โดย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง และ 7 
= เห็นดว้ยอยำ่งยิง่  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล โดยกำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ 
ประกอบด้วย ค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(S.D.) และกำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำนในเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ กำรวิเครำะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) รวมถึง
กำรวเิครำะห์พหุถดถอย (Multiple Regression) เพื่อศึกษำระดบักำรท ำนำยของตวัแปร 

 
ผลการวจัิย 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเชิงพรรณนา 

จำกกำรศึกษำผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 362 คน พบวำ่ผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 264 
คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 ของจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด อำยุเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถำมอยู่ท่ี 
30.51 ปี โดยผูต้อบแบบสอบถำมอำยุน้อยสุดท่ี 18 ปีและสูงสุดท่ี 49 ปี ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จบ
กำรศึกษำระดบัปริญญำโท จ ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ของผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด โดยมีอำยุ
งำนในองคก์ำรปัจจุบนัเฉล่ียท่ี 2.35 ปี 
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กำรส ำรวจระดับควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำมต่อควำมพึงพอใจในงำน กำรรับรู้งำน
ทำงเลือก และควำมตั้งใจในกำรลำออก พบว่ำ ค่ำเฉล่ียของคะแนนระดบัควำมพึงพอใจในงำนของผูต้อบ
แบบสอบถำมอยู่ท่ี 5.20 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 1.10 ถือว่ำอยู่ในระดบัดี โดยผูต้อบแบบสอบถำม
ส่วนใหญ่ ค่อนขำ้งมีควำมพึงพอใจในงำนท่ีตนท ำอยู ่ค่ำเฉล่ียของคะแนนระดบักำรรับรู้งำนทำงเลือกอยูท่ี่ 
4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนท่ี 1.45 ถือวำ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง และค่ำเฉล่ียของคะแนนระดบัควำมตั้งใจใน
กำรลำออกท่ี 3.05 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 1.53 ถือวำ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง  

 
ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรเบื้องต้น 

ผูว้ิจยัวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ระหวำ่งตวัแปรท่ีใชใ้น
กำรวิจยัเพื่อทดสอบควำมสัมพนัธ์เบ้ืองต้น ผลวิเครำะห์ตำมตำรำงท่ี 1 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในงำนมี
สหสัมพนัธ์ทำงลบกบัควำมตั้งใจในกำรลำออกอยำ่งมีนยัส ำคญั (r = -.577, p<.01 ) กำรรับรู้งำนทำงเลือกมี
สหสัมพนัธ์ทำงบวกกบัควำมตั้งใจในกำรลำออกอยำ่งมีนยัส ำคญั  (r = .350, p<.01) และ) ควำมพึงพอใจใน
งำนมีสหสัมพนัธ์ทำงลบกบักำรรับรู้งำนทำงเลือกอยำ่งมีนยัส ำคญั (r = -.182, p<.01)   
 
ตำรำงท่ี 1: สรุปผลกำรวเิครำะห์คำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ Pearson’s Correlation 
ตวัแปรท่ีใชใ้นกำรวจิยั 𝑥 SD TI PJA JS 
1. ควำมตั้งใจในกำรลำออก (Turnover Intention; TI)  3.046 1.529 1   
2. กำรรับรู้งำนทำงเลือก (Perceived Job Alternatives; PJA) 4.188 1.451 .350** 1  
3. ควำมพึงพอใจในงำน (Job Satisfaction; JS) 5.202 1.102 -.577** -.182** 1 

หมำยเหตุ ** หมำยถึง ค่ำสหสมัพนัธ์มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .01 
 

จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพนัธ์จะเห็นได้ว่ำควำมพึงพอใจในมีควำมสัมพนัธ์ทำงลบต่อควำม
ตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน ส่วนกำรรับรู้งำนทำงเลือกมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกต่อควำมตั้งใจในกำร
ลำออกของพนักงำน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทำงกบัสมมติฐำนของผูว้ิจยัตั้งไวอ้ย่ำงไรก็ตำมผลกำรทดสอบ
สหสัมพนัธ์ยงัขำดทิศทำงของควำมสัมพนัธ์ และค่ำอ ำนำจกำรท ำนำย ผูว้ิจยัจึงทดสอบดว้ยกำรวิเครำะห์
ถดถอยต่อในหวัขอ้ถดัไป 

 

ผลการวเิคราะห์อ านาจการท านายของตัวแปรด้วยการวเิคราะห์ถดถอย 
ผูว้ิจยัท ำกำรวิเครำะห์พหุถดถอย (Multiple regression) เพื่อดูอ ำนำจกำรท ำนำยของควำมพึงพอใจ

ในงำนและกำรรับรู้งำนทำงเลือกต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน ตำรำงท่ี 2 พบวำ่ ค่ำสัมประสิทธ์ิ
พหุถดถอยของควำมพึงพอใจในงำนท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำนมีค่ำ -0.800 ท่ีระดบั
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นัยส ำคญั (p < .05) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิกำรท ำนำย (R)2 เท่ำกับ 0.333 กล่ำวคือ ควำมพึงพอใจในงำน
สำมำรถท ำนำยค่ำกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำนไดร้้อยละ 33.3%  

 
ตำรำงท่ี 2: ผลกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหุคูณกำรท ำนำยกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำนดว้ยควำมพึงพอใจในงำน 
ปัจจยั Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t p 

B Std. Error Beta 
(Constant) 7.205 .317   22.695 .000* 

ควำมพึงพอใจในงำน (JS) -.800 .060 -.577 -13.391 .000* 

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05, X2/df = 208.505, R2=.333 
 

 ตำรำงท่ี 3 แสดงผลกำรวิเครำะห์พหุถดถอยของกำรรับรู้งำนทำงเลือกท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำร
ลำออกของพนกังำน พบวำ่ ค่ำสัมประสิทธ์ิพหุถดถอยของกำรรับรู้งำนทำงเลือกท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำร
ลำของพนกังำนมีค่ำ .368 ท่ีระดบันัยส ำคญั (p < .05) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิกำรท ำนำย (R)2 เท่ำกบั 0.122 
กล่ำวคือ กำรรับรู้งำนทำงเลือกสำมำรถท ำนำยค่ำกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำนไดร้้อยละ 12.2%     
 
ตำรำงท่ี 3: ผลกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหุคูณกำรท ำนำยกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำนดว้ยกำรรับรู้งำนทำงเลือก 
ปัจจยั Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t p 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.503 .230   6.520 .000* 

กำรรับรู้งำนทำงเลือก (PJA) .368 .052 .350 7.086 .000* 

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05, X2/df = 103.254, R2=.122  

 
นอกจำกน้ีผูว้จิยัไดใ้ส่ตวัแปรทั้งสองตวัไปพร้อมกนั ผลกำรวจิยัออกมำดงัตำรำงท่ี 4 ท่ีแสดงอิทธิพล

เชิงสำเหตุของควำมพึงพอใจในงำนและกำรรับรู้งำนทำงเลือกต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน โดย
มีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ำกบั 0.628 และค่ำสัมประสิทธ์ิกำรท ำนำย (R)2 เท่ำกบั 0.394 นัน่
หมำยควำมวำ่ควำมพึงพอใจในงำนและกำรรับรู้งำนทำงเลือกท ำนำยค่ำกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำนได้
ร้อยละ 39.4 โดยค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของควำมพึงพอใจในงำนมีค่ำ -0.736  ท่ีระดบันยัส ำคญั (p < .05) 
ซ่ึงหมำยควำมว่ำหำกคะแนนควำมพึงพอใจในงำนเพิ่มข้ึน 1 คะแนน คะแนนกำรตดัสินใจลำออกของ
พนกังำนจะลดลง 0.736  คะแนน ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของกำรรับรู้งำนทำงเลือกมีค่ำ 0.267 ถึงระดบั
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นยัส ำคญั (p < .05) ซ่ึงหมำยควำมว่ำหำกกำรรับรู้งำนทำงเลือกมีค่ำเพิ่มข้ึน 1 คะแนนคะแนนกำรตดัสินใจ
ลำออกของพนกังำนจะเพิ่มข้ึน 0.267 คะแนน  

 
ตำรำงท่ี 4: ผลกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหุคูณกำรท ำนำยกำรตดัสินใจลำออกของพนกังำนดว้ยควำมพึงพอใจในงำนและ
กำรรับรู้งำนทำงเลือก 
ปัจจยั Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t p 

B Std. Error Beta 
(Constant) 5.755 .386   14.915 .000* 

ควำมพึงพอใจในงำน (JS) -.736 .058 -.530 -12.699 .000* 

กำรรับรู้งำนทำงเลือก (PJA) .267 .044 .253 6.059 .000* 

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05, X2/df = 166.371, R2=.394, Adjusted R2=.391 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 

จำกผลงำนวิจยัสำมำรถแบ่งกำรอภิปรำยผลออกเป็น 2 ขอ้ โดยแยกตำมแต่ละสมมติฐำนเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีใชท้  ำนำยตวัแปรตำม ดงัน้ี 

1. กำรศึกษำในคร้ังน้ียอมรับสมมติฐำนงำนวิจัย ท่ี  1 คือ คะแนนควำมพึงพอใจในงำนมี
ควำมสัมพนัธ์ทำงลบต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน และท ำนำยคะแนนควำมตั้งใจในกำรลำออก
ของพนกังำนได ้ซ่ึงหมำยควำมว่ำพนกังำนหำกมีควำมพึงพอใจในงำนท่ีตนท ำอยู่นั้น พนกังำนคนดงักล่ำว
จะมีควำมคิดในกำรลำออกท่ีนอ้ยลง ในทำงตรงขำ้มกนั หำกพนกังำนไม่มีควำมพึงพอใจในงำนท่ีท ำอยู ่ก็จะ
มีควำมคิดตั้งใจลำออกท่ีเพิ่มมำกข้ึน ส่ิงน้ีสอดคล้องกบักำรทบทวนวรรณกรรม ของ Issa, Ahmad and 
Gelaidan (2013), Luthans (2008), และ Samad (2006)   

2. กำรศึกษำในคร้ังน้ียอมรับสมมติฐำนงำนวิจัยท่ี  2  คือ คะแนนกำรรับรู้งำนทำงเลือกมี
ควำมสัมพนัธ์ทำงลบต่อควำมตั้งใจในกำรลำออกของพนกังำน และท ำนำยคะแนนควำมตั้งใจในกำรลำออก
ของพนักงำนได้ ซ่ึงหมำยควำมว่ำพนักงำนหำกกำรรับรู้งำนทำงเลือกว่ำมีน้อย หรือไม่มีงำนอ่ืนรองรับ
พนกังำนคนดงักล่ำวจะมีควำมคิดในกำรลำออกท่ีนอ้ยลง ในทำงตรงขำ้มกนั หำกพนกังำนนบัรู้งำนทำงเลือก
ว่ำมีมำก ก็จะมีควำมคิดตั้งใจลำออกท่ีเพิ่มมำกข้ึนส่ิงน้ีสอดคล้องกบักำรทบทวนวรรณกรรม ของ Price 
(2001), Treuren (2013), และ Chew, Ng, & Fan (2016)  

งำนวิจยัน้ีเป็นกำรยืนยนัถึงควำมส ำคญัของควำมพึงพอใจในงำนซ่ึงมีกำรศึกษำกนัอยำ่งกวำ้งขวำง 
วำ่เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรท ำนำยกำรลำออกของพนกังำน ส่วนกำรรับรู้งำนทำงเลือกถึงแมจ้ะมีอิทธิพลนอ้ย
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กว่ำแต่ก็มีถือว่ำอยูใ่นระดบัท่ีน่ำสนใจและควรให้ควำมส ำคญัโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบนัท่ีช่องทำงกำร
รับรู้ท่ีหลำยหลำยและมำกมำยมำกกวำ่ในอดีต ผำ่นทำงส่ือออนไลน์และเวบไซตห์ำงำนต่ำงๆ มำกมำย โดย
ผลส ำรวจประจ ำปี 2560 ของวิลลิส ทำวเวอร์ส วทัสัน (Willis Tower Watson) บริษทัท่ีปรึกษำด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลชั้นน ำระดบัโลก ท ำกำรส ำรวจสำเหตุกำรลำออกของพนกังำน พบวำ่สำเหตุสูงสุด 3 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำรเงินเดือนท่ีสูงข้ึน โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ และควำมสัมพนัธ์กบั
หัวหน้ำหรือผูจ้ ัดกำร ถึงแม้ว่ำองค์กำรจะไม่สำมำรถควบคุมกำรรับรู้งำนทำงเลือกได้ แต่องค์กำรควร
ตระหนักเสมอว่ำมีกำรแข่งขนั ท่ีองค์กำรอ่ืนจะเสนอผลประโยชน์ท่ีดีกว่ำ และท ำให้พนกังำนมีควำมพึง
พอใจในกำรลดลง และตดัสินใจลำออกจำกงำน  

 
ข้อเสนอแนะ  

งำนวิจยัคร้ังน้ีใชก้ำรวิเครำะห์พหุถดถอยและกำรใช้เคร่ืองมือทำงสถิติเพื่อศึกษำปัจจยัท่ีใชท้  ำนำย
ควำมตั้ งใจในกำรลำออก นอกจำกน้ีหำกดูตำรำงท่ี 1 พบว่ำถึงแม้จะไม่พบปัญหำตัวแปรอิสระมี
ควำมสัมพนัธ์กนัเอง (Collinearly) โดยค่ำสหสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรตน้อยู่ในระดบัปำนกลำงค่อนไปทำง
ต ่ำ อย่ำงไรก็ตำมมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะพบอิทธิพลทำงออ้ม โดยกำรรับรู้งำนทำงเลือกอำจส่งผ่ำนควำมพึง
พอใจในงำนท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตำมสูงกวำ่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่ำสังเกตและควรทบทวนวรรณกรรมและท ำกำร
ทดสอบเพิ่มเติม 
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การศึกษาความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ต่ีอรูปแบบและระบบการบริหาร 
ของส่วนราชการในภูมภิาคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

To realize the personnels' satisfaction that affect to the management systems of the 
Cooperative Promotion Department, the Regional Government. 

 
ศุภชยั เหมือนโพธ์ิ1 
นนทวฒัน์ สุขผล2 

วรียำ ศิริพนัธ์3 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของบุคลำกรของส่วนรำชกำรใน
ภูมิภำคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2) เพื่อศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรของส่วนรำชกำรในภูมิภำค
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3) เพื่อศึกษำรูปแบบและระบบกำรบริหำรของส่วนรำชกำรในภูมิภำคกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ลักษณะของวิธีกำรวิจยัแบบผสมผสำนวิธี ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำม 
(Questionnaire) และกำรวิจยัเชิงคุณภำพ โดยใช้กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) เก็บขอ้มูลจำกกลุ่มท่ีดูแล
รับผดิชอบและกลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนและกำรปฏิบติังำน 

ผลกำรวจิยัพบวำ่ 
1) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจยัรูปแบบระบบกำรท ำงำนและกลไกกำรบริหำรงำนมี

อิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของบุคลำกร และกำรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภออย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

2) ผูแ้ทนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลำง และส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดั/
อ ำเภอ เห็นควรว่ำควรมีนโยบำย กลยุทธ์ท่ีส ำคญั หรือทิศทำงกำรบริหำรจดักำร ของส ำนักงำนสหกรณ์
อ ำเภอ โดยส่งเสริม เผยแพร่ และประชำสัมพนัธ์ พฒันำธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนควรมีกำร
บริหำรงำนอยำ่งมืออำชีพ โดยเนน้สมำชิกเป็นศูนยก์ลำง มีหน่วยตรวจสอบภำยในท่ีเป็นระบบ เพื่อป้องกนั

                                              
1รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนยทุธศำสตร์และพฒันำองคก์ร และหวัหนำ้ภำควิชำกำรตลำดและโลจิสติกส์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
2นกัวิจยั 
3นกัวจิยั 
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กำรทุจริตในองค์กร ระบบงำนท่ีส ำคญั 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบงำนบริหำรทัว่ไป 2) ระบบงำนส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3) ระบบงำนก ำกบัดูแลกิจกำรสหกรณ์และกฎหมำย อีกทั้งกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล เป็นส่ิงส ำคญัมำกท่ีสุด ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ โดยตอ้งมีกำรจดัฝึกอบรม ให้ควำมรู้กบั
บุคลำกรตำมส่วนงำนท่ีปฏิบติั มีกำรท ำจดักำรองคค์วำมรู้ (Knowledge Management: KM) จำกขำ้รำชกำรท่ี
ก ำลงัจะเกษียณอำยุรำชกำร ท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และมีทกัษะในกำรปฏิบติังำนเพิ่มมำกข้ึน 
ท ำใหบุ้คลำกรมีควำมรู้สึกวำ่ ตวัเองมีประสิทธิภำพมำกข้ึน สำมำรถท ำงำนใหส้ ำเร็จได ้
 
ค าส าคัญ: กรมส่งเสริมสหกรณ์, ส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ, ระบบกำรท ำงำน 

 
ABSTRACT 

 
The objectives for this research are 1) to realize the satisfaction of the staff of the Cooperative 

Promotion Department, the Regional Government. 2) to understand working process of the staff of the 
Cooperative Promotion Department, the Regional Government. 3) to recognize the management systems of 
the Cooperative Promotion Department, the Regional Government. Additionally, the characteristics of the 
integrated method research between quantitative research by using questionnaire and applying focus group 
for quantitative research to collect data from the groups involved in management and operations.  

The research performs that: 
1) The results of hypothesis test discovered that the factors of management systems influence the 

personnel satisfaction, and the establishment of Cooperative Offices was statistically significant at the level 
of 0.05.  

2) The representatives from the Cooperative Promotion Department, and Cooperative Offices 
decided to set an important policies or management direction of the Cooperative Offices by support, publish 
and promote the Cooperative business development. Moreover, for the farmer groups to build cooperation 
network between cooperatives and farmer groups. However, the working systems and processes should have 
professionally management by focusing on members, and assign the systematic internal audit in order to 
prevent corruption in the organization that apply 3 important working systems as 1) general working 
management systems 2) supportive working systems for cooperatives and farmer groups 3) Cooperate 
Governance, Cooperative and Law, also including Human Resource Management is the most important due 
to the efficiency of operarions. However, the operations have to include trainning, giving knowledge of 
personnel in their workplace, to do KM from the government officials who are retired. In order to educate 
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personnels, to be expertise, and increase working skills. Eventually, the personnels will perceive more 
working proficiency and ability to work succesafully.   

 
Key words: Cooperative Promotion Department, District Cooperative Office, Working system 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสภำพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และนโยบำย
ของรัฐบำล ส่งผลใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์ ตอ้งเตรียมพร้อมรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนตลอดเวลำ 
รวมถึงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ให้ด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ทนัสมยั และมี
คุณภำพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2560 ระบุสำระส ำคญัของกำรปรับปรุงแนว
ทำงกำรจดัส่วนรำชกำรในภูมิภำค เพื่อให้ภำครัฐมีขนำดท่ีเหมำะสม ลดควำมซ ้ ำซอ้นของภำรกิจภำครัฐ เกิด
ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร ยกระดับควำมเป็นเอกภำพของกำรบริหำรรำชกำรในพื้นท่ีและเน้น
หลกักำรด ำเนินบทบำทภำรกิจท่ีจ ำเป็นเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนในส่วนท่ีรำชกำรส่วน
ทอ้งถ่ินไม่สำมำรถปฏิบติัได ้(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) 

องค์กรภำครัฐถือเป็นองค์กรท่ีมีขนำดใหญ่ มีลกัษณะกำรบริหำรจดักำรท่ีมีลกัษณะเฉพำะแตกต่ำง
จำกกำรบริหำรจดักำรในภำคเอกชน รูปแบบกำรปกครองรวมถึงระบบกำรบริหำรงำนและวฒันธรรมองคก์ร
ในกำรท ำงำนมีลักษณะเฉพำะ เน่ืองจำก เป็นภำรกิจท่ีมีควำมส ำคัญต่อประเทศชำติ มุ่งตอบสนองต่อ
วิสัยทศัน์ นโยบำยในระดบัประเทศท่ีตอ้งกำรให้ประเทศมีควำมเจริญและมัน่คง (ยุพำวรรณ ทองตะนุนำม 
และคณะ, 2558) 

ควำมส ำเร็จขององคก์รข้ึนอยูก่บับุคลำกรในองคก์ร ดงันั้นกำรไดม้ำซ่ึงบุคลำกรท่ีดี ตอ้งมีกำรรักษำ
บุคลำกรนั้นให้อยู่กบัองค์กรไปนำน และระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ตอ้งให้สอดคล้องกบัต ำแหน่งหน้ำของ
บุคลำกร กำรพฒันำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพสูงข้ึน เกิดควำมพึงพอใจท่ีท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้สึก
กระตือรือร้น มีควำมมั่งหวงัในกำรท ำงำน ล้วนเป็นหัวใจส ำคัญท่ีองค์กรจะต้องค ำนึงถึงเพื่อควำม
เจริญกำ้วหนำ้และบรรลุเป้ำหมำยขององคก์ร  

ทั้งน้ี ในปี 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดด้ ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปไดแ้ละควำมเหมำะสมในกำร
เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล และพฒันำสหกรณ์มำแลว้ ส ำหรับใน 2560 ทำงกรมฯได้
ด ำเนินกำรคดัเลือกจงัหวดัน ำร่องเพื่อทดลองปฏิบติังำนรูปแบบส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ จ ำนวน 4 จงัหวดั 
กระจำยครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ (จงัหวดัเชียงใหม่) ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จงัหวดั
นครรำชสีมำ) ภำคใต ้(จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี) และภำคกลำง (จงัหวดัรำชบุรี) 
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จำกควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำดงักล่ำวขำ้งตน้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเล็งเห็นควำม
ส ำคญัในกำรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอให้มีรูปแบบระบบกำรท ำงำนและกลไกกำรบริหำรงำนในทุกมิติ 
ทั้งในดำ้นนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจดักำร โครงสร้ำงส ำนกังำน ระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน 
ขอ้ก ำหนดและขั้นตอนกำรปฏิบติังำน รวมถึงเป้ำหมำยและตวัวดัผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน และแนวทำง
กำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ น ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององคก์รอยำ่งย ัง่ยืน จึงเห็นสมควรศึกษำควำม
พึงพอใจของบุคลำกรท่ีมีต่อรูปแบบและระบบกำรบริหำรของส่วนรำชกำรในภูมิภำคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีสถำนท่ีตั้งประจ ำอยูท่ี่ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัหรืออ ำเภอต่ำงๆ เพื่อน ำขอ้มูล
ไปสู่กำรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของบุคลำกรของส่วนรำชกำรในภูมิภำคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรของส่วนรำชกำรในภูมิภำคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. เพื่อศึกษำรูปแบบและระบบกำรบริหำรของส่วนรำชกำรในภูมิภำคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

กำรวิจยัและกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรจดัส่วนรำชกำรในภูมิภำคของกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งศึกษำไปยงักลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีสถำนท่ีตั้งประจ ำอยูท่ี่ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัหรือ
อ ำเภอต่ำงๆในพื้นท่ีภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคใต ้และภำคกลำง  ระยะเวลำในกำรด ำเนินวิจยั 
เร่ิมตั้งแต่ไดรั้บอนุมติัโครงกำร จนแลว้เสร็จโครงกำรเป็นเวลำ 60 วนั  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลวจิยัและกำรศึกษำท ำใหท้รำบถึงควำมพึงพอใจของบุคลำกร และระดบัควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร 
ขำ้รำชกำรและลูกจำ้ง ท่ีมีต่อรูปแบบระบบกำรท ำงำนและกลไกกำรบริหำรงำนในทุกมิติ ทั้งในดำ้นนโยบำย
และทิศทำงกำรบริหำรจดักำร โครงสร้ำงส ำนักงำน ระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน ขอ้ก ำหนดและ
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน รวมถึงเป้ำหมำยและตวัวดัผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรของกลุ่มน ำร่องกบั 4 ภำคจ ำนวน 4 
จงัหวดั กระจำยครอบคลุมทั้ง 4ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ (จงัหวดัเชียงใหม่) ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(จงัหวดันครรำชสีมำ) ภำคใต ้(จงัหวดัสุรำษฏร์ธำนี) และภำคกลำง (จงัหวดัรำชบุรี) ต่อไป 
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แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการ 

จริยำ บุณยะประภศัร (2552) กล่ำววำ่ ระบบบริหำรผลกำรปฏิบติังำน เป็นกำรบริหำรจดักำรแบบ
บูรณำกำรเพื่อขบัเคล่ือนให้บุคลำกรในองค์กรมีผลกำรปฏิบติังำนให้สอดคล้องตำมเป้ำหมำยท่ีองค์กร
ก ำหนดไว ้ปัจจุบนัอยูใ่นยุคกำรใชเ้ทคโนโลย ีเขำ้มำช่วยในกำรท ำงำน มีกำรติดต่อส่ือสำรท่ีรวดเร็ว ทนัสมยั 
คน้หำขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัและจ ำเป็น ปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรบริหำรจดักำร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. คน (Man) เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุด เพรำะเป็นผูด้  ำเนินกำรทุกอย่ำง เป็นผูคิ้ด ผูก้ระท ำต่ำงๆ 
งำนจะส ำเร็จหรือไม่ อยูท่ี่กำรใชค้นใหถู้กกบังำน  

2. เงิน (Money) เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัรองลงมำ เป็นส่ิงหล่อเล้ียงให้คน งำน บริบทต่ำงๆ ด ำเนินไป
ไดอ้ยำ่งรำบร่ืนในแง่ของปัจจยัสนบัสนุน แต่ควรด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้และไม่ควรให้
เงินมำมีอิทธิพลต่อควำมคิดมำกเกินไป 

3. วสัดุ (Material) วสัดุนับเป็นปัจจยัช้ีควำมส ำเร็จของงำนได ้ช่วยให้งำนด ำเนินไปอย่ำงท่ีตั้ง
จุดหมำยไว ้กำรใชว้สัดุ อุปกรณ์ ควรค ำนึงถึงควำมประหยดั ควำมคุม้ค่ำ และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

4. กำรจดักำร (Management) เป็นปัจจยัในแง่ของนำมธรรม แต่เป็นกระบวนกำรท่ีผูบ้ริหำรควร
ใหค้วำมส ำคญั ถำ้กำรจดักำรดี มีกำรวำงแผนไวดี้ตั้งแต่ตน้ เท่ำกบัวำ่งำนนั้นส ำเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึงเลยทีเดียว 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบั McKinney 7s framework 
Tom Peter และ Robert Waterman (1980) กล่ำวว่ำ ปัจจยั 7 ประกำร ในกำรประเมินองค์กำร ท่ี

ได้รับกำรยอมรับและน ำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์องค์กำร ท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมเช่ือมโยง
ระหวำ่งปัจจยัต่ำงๆ ทั้ง 7 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนกำรท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหำร
ตอบค ำถำม อำทิ องค์กรมีเป้ำหมำยอยูท่ี่ไหน พนัธกิจของเรำคืออะไร และใครเป็นผูรั้บบริกำรของเรำ กำร
บริหำรเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร ก ำหนดและพฒันำข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขนัข้ึนมำได้และเป็น
แนวทำงท่ีบุคคลภำยในองคก์รรู้วำ่จะใชค้วำมพยำยำมไปในทิศทำงใดจึงจะประสบควำมส ำเร็จ 

2. โครงสร้ำงองคก์ำร (Structure) คือ โครงสร้ำงท่ีไดต้ั้งข้ึนตำมกระบวนกำร หรือหนำ้ท่ีของงำน
โดยมีกำรรับบุคลำกรให้เขำ้มำท ำงำนร่วมกนัในฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว ้เพื่อน ำไปสู่
เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้กำรจดัองค์กรท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดควำมคล่องตวัในกำรปฏิบติังำน ลดควำมซ ้ ำซ้อน
หรือขดัแยง้ในหนำ้ท่ี ผูบ้ริหำรสำมำรถตดัสินใจในกำรบริหำรจดักำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  

3. ระบบกำรปฏิบติังำน (System) ในกำรปฏิบติังำนตำมกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงคต์ำมท่ี
ก ำหนดไวน้อกจำกกำรจดัโครงสร้ำงท่ีเหมำะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแลว้ กำรจดัระบบกำรท ำงำน (Working 
System) ก็มีควำมส ำคญัยิง่ อำทิ ระบบบญัชี/กำรเงิน ระบบเทคโนโลย ีระบบกำรติดตำม/ประเมินผล ฯลฯ 
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4. บุคลำกร (Staff) ทรัพยำกรมนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์ร กำร
วำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอนำคต โดยกำร
ตดัสินใจเก่ียวกบับุคลำกรนั้นควรมีกำรวเิครำะห์ท่ีอยูบ่นพื้นฐำนของกลยทุธ์องคก์ำร 

5. ทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Skill) ทกัษะในกำรปฏิบติังำนของทรัพยำกรบุคคลในองคก์ำร
สำมำรถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดำ้นหลกั คือ 1) ทกัษะดำ้นงำนอำชีพ (Occupational Skills) เป็นทกัษะท่ีจะท ำ
ให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีได้ 2) ทักษะควำมถนัด หรือควำมชำญฉลำดพิเศษ 
(Aptitudes and special talents) เป็นควำมสำมำรถท่ีท ำให้พนกังำนโดดเด่นกว่ำคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงำนท่ี
ดีกวำ่และเจริญกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน  

6. รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร (Style) แบบแผนพฤติกรรมในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรเป็น
องค์ประกอบท่ีส ำคญั ผูน้ ำท่ีประสบควำมส ำเร็จจะตอ้งวำงโครงสร้ำงวฒันธรรมองค์กรดว้ยกำรเช่ือมโยง
ระหวำ่งควำมเป็นเลิศและพฤติกรรมทำงจรรยำบรรณให้เกิดข้ึน  

7. ค่ำนิยมร่วม (Shared values) ค่ำนิยมและบรรทดัฐำนท่ียึดถือร่วมกนัท่ีไดก้ลำยเป็นรำกฐำน
ของระบบกำรบริหำร และวิธีกำรปฏิบติัของบุคลำกร หรือเรียกว่ำ ควำมเช่ือ ค่ำนิยมท่ีสร้ำงรำกฐำนทำง
ปรัชญำเพื่อทิศทำงขององคก์ร จะก ำหนดบรรทดัฐำน เป็นพฤติกรรมประจ ำวนัข้ึนมำภำยในองคก์ร  

3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
พิชิต เทพวรรณ์ (2554) กล่ำววำ่ ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน หมำยถึง ควำมรู้สึกชอบ ควำม

รัก ควำมยินดี ยอมรับ และกำรมีเจตคติท่ีดีต่อกำรปฏิบติังำนของบุคคลท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำน ท ำให้เกิด
ควำมกระตือรือร้น มุ่งมัน่ มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์และมีก ำลงัใจต่อกำรปฏิบติังำน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของงำน จนบรรลุผลส ำเร็จขององคก์ร 

จิตติภำ ขำวอ่อน (2547) กล่ำวว่ำ ควำมส ำคัญของควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน เป็น
กระบวนกำรในกำรท ำงำนของบุคลำกรขององค์กรจะมีประสิทธิภำพเพียงใด และช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้ำหมำยได ้ควำมพึงพอใจท ำให้คนท ำงำนส ำเร็จ ก่อให้เกิดควำมร่วมมือ เกิดศรัทธำและเช่ือมัน่ในองคก์ร
พร้อมท่ีจะท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดดว้ยควำมเต็มใจ และมีควำมรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์รท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อควำมส ำเร็จของงำน  

4. การจัดตั้งสหกรณ์อ าเภอ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงำนภำครัฐอยู่ภำยใตก้ลุ่มภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมและพฒันำ

ระบบสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภำรกิจเก่ียวกบักำรส่งเสริมเผยแพร่และให้ควำมรู้เก่ียวกบั
อุดมกำรณ์ หลกักำร วิธีกำรสหกรณ์ให้แก่บุคลำกรกลุ่มเกษตรกรและประชำชนทัว่ไป ส่งเสริมสนบัสนุน
คุม้ครอง และพฒันำระบบสหกรณ์ให้มีควำมเขม้แข็ง โดยพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสหกรณ์ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภำพ และมีกำรเช่ือมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดบัสำกล เพื่อให้สมำชิกสหกรณ์มีคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึนทั้ง
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ทำงเศรษฐกิจและสังคม และกำรปรับปรุงแนวทำงกำรจดัส่วนรำชกำรในภูมิภำค เพื่อให้ภำครัฐมีขนำดท่ี
เหมำะสม ลดควำมซ ้ ำซ้อนของภำรกิจภำครัฐ เกิดควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร ยกระดบัควำมเป็น
เอกภำพของกำรบริหำรรำชกำรในพื้นท่ีและเนน้หลกักำรด ำเนินบทบำทภำรกิจท่ีจ ำเป็นเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของประชำชนในส่วนท่ีรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินไม่สำมำรถปฏิบติัได ้กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเล็งเห็น
ควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งในการจัดตั้งส านักงานสหกรณ์อ าเภอให้มีรูปแบบระบบกำรท ำงำนและ
กลไกกำรบริหำรงำนในทุกมิติ ทั้ งในด้ำนนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจดักำร โครงสร้ำงส ำนักงำน 
ระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน ขอ้ก ำหนดและขั้นตอนกำรปฏิบติังำน รวมถึงเป้ำหมำยและตวัวดัผล
ส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ น ำไปสู่ควำมส ำเร็จขององคก์ร
อยำ่งย ัง่ยนื (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) 

5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
กฤษณ์ รักชำติเจริญ (2555) ศึกษำเร่ือง ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรองคก์ำรกบักำรน ำหลกัธรร

มำภิบำลมำปฏิบติัในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลกำรวิจยัพบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง ในประเด็นโครงสร้ำงพื้นฐำน เศรษฐกิจและ
กำรเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม และกำรท่องเท่ียว กำรน ำหลกัธรรมภิบำลมำปฏิบติัในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในภำพรวมเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมีกำรปฏิบติัตำมหลกัธรรมำภิบำลอยูใ่นระดบัมำก โดยเฉพำะหลกันิติธรรม คุณภำพ 
ควำมรับผิดชอบและควำมคุม้ค่ำ แต่ยงัคงมีควำมโปร่งใส และกำรมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปำนกลำง และยงั
พบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมพึงพอใจในกำรบริหำรองคก์รกบักำรน ำหลกัธรรมำภิบำลใปฏิบติั 

นินุช บุณยฤทธำนนท ์ (2551) ศึกษำเร่ือง ผลลพัธ์กำรน ำแนวคิดกำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่มำใช้
ในกำรปฏิรูประบบรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลกำรวิจยัพบวำ่ 1) หน่วยงำนรำชกำร
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบและวิธีกำรบริหำรงำนภำยหลงันโยบำยปฏิรูประบบรำชกำร               
2) แนวคิดกำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่ส่งผลกระทบทำงบวกแก่ผลปฏิบติังำนรำชกำร โดยรวม ในส่วน
ประชำชนยงัมีควำมเห็นดว้ยต่อกำรน ำแนวคิดกำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่มำปรับใช้ว่ำส่งผลดีข้ึนต่อกำร
ปฏิบติังำนรำชกำรในทุกดำ้นเช่นกนั แต่ขณะเดียวกนักลบัพบว่ำ แนวคิดดงักล่ำวมีผลกระทบทำงลบต่อ
โอกำสกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพรำะท ำให้ประชำชนมีโอกำสในกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำระบบ
รำชกำรน้อยในดำ้นกำรมีระบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนท่ีให้ประชำชนร่วมตรวจสอบ ทั้งท่ีประชำชนมี
ควำมเตม็ใจและกระตือรือร้นท่ีจะร่วมพฒันำระบบรำชกำรไทยในระดบัมำก 
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สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบและระบบการ
บริหารของส่วนราชการในภูมิภาคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ความพงึพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อรูปแบบและ
ระบบการบริหารของส่วนราชการในภูมภิาคกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 

แนวคดิและทฤษฎี
เก่ียวกับการ
บริหารจัดการ 

แนวคดิและทฤษฎี

เก่ียวกับ McKinney 
7s framework 

แนวคดิและทฤษฎี
เก่ียวกับความพงึ

พอใจ 

การจัดตัง้สหกรณ์
อ าเภอ กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 

ด้านนโยบายและทศิทางการบริหารจดัการ     
ด้านโครงสร้างส านกังาน     
ด้านระบบงานและกระบวนการท างาน     
ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล     
ด้านการด าเนินงานเชิงรุกของฝ่าย HR     
ความพงึพอใจของบคุลากร     
การจดัตัง้สหกรณ์อ าเภอ     

 
กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวควำมคิด 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  
-  เพศ   -  อำย ุ 
-  ระดบักำรศึกษำ  - จงัหวดั 
-  หน่วยงำนท่ีสังกดั - ต ำแหน่งงำน  
-  รำยไดต่้อเดือน 

 
ปัจจยัรูปแบบระบบการท างาน และกลไกการบริหารงาน 

- ดำ้นนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจดักำร 
- ดำ้นโครงสร้ำงส ำนกังำน 
- ดำ้นระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน 
- ดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
- กำรด ำเนินงำนเชิงรุกของฝ่ำย HR 

ความพงึพอใจของบุคลากรของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนราชการ 

ในภูมภิาคระดบัอ าเภอ 

การจดัตั้งส านักงานสหกรณ์อ าเภอ 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพที ่2  แสดงกำรวจิยัและกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรจดัส่วนรำชกำรในภูมิภำคกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
ในกำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรวิ เครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใช้

แบบสอบถำม (Questionnaire) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้กำร
สนทนำกลุ่ม (Focus Group) กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรใชแ้บบสอบถำมและกำรศึกษำจำกเอกสำร ต ำรำ 
งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง และเวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีใชเ้ป็นแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

กำรวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เดือนสิงหำคม - กนัยำยน 2560 โดยขอควำม
ร่วมมือจำกกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีมีสถำนท่ีตั้งประจ ำอยู่ท่ีส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดัหรืออ ำเภอต่ำงๆ ใน
พื้นท่ีภำคเหนือ (จังหวดัเชียงใหม่) ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ (จังหวดันครรำชสีมำ) ภำคใต้ (จังหวดั
สุรำษฏร์ธำนี) และภำคกลำง (จงัหวดัรำชบุรี) ในกำรตอบแบบสอบถำม 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย และประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

1. กำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัเป็นแบบสอบถำม ใช้
ส ำหรับผูบ้ริหำร ขำ้รำชกำร และลูกจ้ำง ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดัหรืออ ำเภอต่ำงๆ โดยกำรเลือกกลุ่ม
ตวัอยำ่งตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบตำมสะดวก (Convenient Sampling) จ ำนวน 340 คน   

2. กำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เพื่อคน้หำรูปแบบระบบกำรท ำงำนและกลไกกำร
บริหำรงำนในทุกมิติ จ  ำนวน 30 คน ของจ ำนวนประชำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยใชก้ำรคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส ำคญั (Key Informants) จำกกลุ่มท่ีดูแลรับผิดชอบและกลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนและ
กำรปฏิบติังำนในเร่ืองดงักล่ำว เพื่อน ำมำใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 

 
 

วิเครำะห์และก ำหนด
ปัจจยัควำมพึงพอใจ 

ของบุคลำกร 

ศึกษำแนวคิดทฤษฎี  
และงำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Survey Design 

Data Collection 

ประเมินผล 
และวิเครำะห์
ผลส ำรวจ 

Focus Group 
เพื่อหำแนวทำงใน 
กำรด ำเนินงำน 

การจัดตั้ง
ส านักงาน

สหกรณ์อ าเภอ 

การวจิัยและการศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามรูปแบบการจัดส่วนราชการในภูมิภาคกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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การตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
1. น ำแบบสอบถำมปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ 5 คน เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำ ภำษำท่ีใช้ 

และน ำมำหำค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบสอบถำม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ไดค้่ำ
ระหวำ่ง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรำยละเอียดของแบบสอบถำม (โชติมำ หนูพริก, 2553) 

2. กำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยใชก้ำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิครอน บรำค-
อลัฟ่ำ (Cronbach’s Alpha) เพื่อทดสอบขอ้ค ำถำมให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และมีควำมสอดคล้องกนั 
และท ำกำรปรับปรุงแกไ้ข โดยกำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่ เฉพำะมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดบั 

3. กำรตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงคุณภำพ ลกัษณะกำรตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงคุณภำพในกำรวิจยัและ
กำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรจดัส่วนรำชกำรในภูมิภำคกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้กำร
ตรวจสอบสำมเส้ำ (Triangulation) คือ 1) ด้ำนข้อมูล (Data Triangulation) 2) ด้ำนผู ้วิจัย  ( Investigator 
Triangulation) 3) ด้ำนทฤษฎี (Theory Triangulation) 4) กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนวิธีกำรเก็บข้อมูล 
(Methodological Triangulation) (DenZin, 1978: 294-304) 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 
จำกวิจยัเร่ือง กำรวิจยัและกำรศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรจดัส่วนรำชกำรใน

ภูมิภำคกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรแจกแบบสอบถำมจ ำนวน 378 ฉบบั ผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Questionnaire) ไดรั้บกำรตอบกลบัทั้งส้ิน 340 ฉบบั สำมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยรูปแบบระบบการท างานและกลไกการ
บริหารงาน ความพงึพอใจของบุคลากร และการจัดตั้งส านักงานสหกรณ์อ าเภอ 

1.1 ประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 197 คน (ร้อยละ 58.00) 
อยูใ่นช่วงอำยุ 31 - 40 ปี จ  ำนวน 116 คน (ร้อยละ 34.10) ระดบักำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวน 199 คน (ร้อยละ 
57.30) หน่วยงำนท่ีสังกดัคือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จ ำนวน 193 คน (ร้อยละ 56.70) ต ำแหน่งงำนขำ้รำชกำร 
ประเภทวชิำกำร จ ำนวน 138 คน (ร้อยละ 40.40) และมีรำยไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บำท จ ำนวน 166 คน 
(ร้อยละ 48.80) 

1.2 รูปแบบระบบการท างาน และกลไกการบริหารงาน ระดบัควำมส ำคญัของรูปแบบระบบกำร
ท ำงำน และกลไกกำรบริหำรงำน ในภำพรวมนั้นอยูใ่นระดบัมำก ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.51 โดยกลุ่มตวัอยำ่งส่วน
ใหญ่ให้ดำ้นนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจดักำร มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.63 รองลงมำคือ ดำ้นระบบงำนและ
กระบวนกำรท ำงำน ดำ้นโครงสร้ำงส ำนกังำน และดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.57 
3.45 และ 3.37 ตำมล ำดบั 
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1.3 ความพึงพอใจของบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนราชการในภูมิภาคระดับอ าเภอ 
ระดบัควำมส ำคญัของควำมพึงพอใจของบุคลำกร อยูใ่นระดบัมำก ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.83 

1.4 การจัดตั้งส านักงานสหกรณ์อ าเภอ ระดบัควำมส ำคญัของกำรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ
อยูใ่นระดบัมำก ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.55 เห็นควรวำ่ ควรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.1 ปัจจัยรูปแบบระบบการท างาน และกลไกการบริหารงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

บุคลากร และการจัดตั้งส านักงานสหกรณ์อ าเภอ ด้วยสถิติ Simple Regression  

 ควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
กำรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์

อ ำเภอ 
ดำ้นนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจดักำร 0.000* 0.000* 
ดำ้นโครงสร้ำงส ำนกังำน 0.000* 0.000* 
ดำ้นระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน 0.000* 0.000* 
ดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 0.000* 0.000* 

R = 0.64a, R Square = 0.41, Adjusted R Square = 0.40, Std. Error of the Estimate = 0.62 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจยัรูปแบบระบบกำรท ำงำน และกลไกกำรบริหำรงำนมี

อิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของบุคลำกร และกำรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภออย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เน่ืองจำก กำรจดัตั้งส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ เพื่อให้เขำ้ถึงประชำชน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมำก
ยิ่ง ข้ึน โดยบุคลำกรจะมีกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ข้ึนอยู่กับระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำน 
กระบวนกำรท ำงำนไม่ซบัซ้อน มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนระหวำ่งผูบ้งัคบับญัชำกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ
ท่ีชดัเจน ส่งผลต่อหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบต่อสำยงำนของตน และจำกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง พบว่ำ 
ระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนควรมีกำรบริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยเน้นสมำชิกเป็นศูนยก์ลำง เพื่อ
ป้องกนักำรทุจริตในองคก์ร อีกทั้งกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นส่ิงส ำคญัมำกท่ีสุด ท ำให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพ โดยตอ้งมีกำรจดัฝึกอบรม ให้ควำมรู้กบับุคลำกรตำมส่วนงำน มีกำรท ำจดักำรองค์ควำมรู้ 
(Knowledge Management: KM) จำกขำ้รำชกำรท่ีก ำลงัจะเกษียณอำยุรำชกำร ท ำให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ และมีทกัษะในกำรปฏิบติังำนเพิ่มมำกข้ึน สอดคล้องกบั Tom Peter & Robert Waterman (1980) 
กล่ำววำ่ ทฤษฎี mckinsey 7s framework ไดแ้ก่  1) ระบบกำรปฏิบติังำน (System) ในกำรปฏิบติังำนตำมกล
ยทุธ์เพื่อใหบ้รรลุเป้ำประสงคต์ำมท่ีก ำหนดไว ้กำรจดัระบบกำรท ำงำน (Working System) ก็มีควำมส ำคญัยิ่ง 
อำทิ ระบบบัญชี/กำรเงิน (Accounting/Financial System) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( Information 
Technology System) ระบบกำรติดตำม/ประเมินผล (Monitoring/ Evaluation System) ฯลฯ 2) รูปแบบกำร
บริหำรจดักำร (Style) แบบแผนพฤติกรรมในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัของ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร พบว่ำ ควำมเป็นผูน้ ำขององค์กรจะมีบทบำทท่ีส ำคญัต่อควำมส ำเร็จหรือ
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ลม้เหลวขององค์กร ผูน้ ำท่ีประสบควำมส ำเร็จจะตอ้งวำงโครงสร้ำงวฒันธรรมองค์กรด้วยกำรเช่ือมโยง
ระหวำ่งควำมเป็นเลิศและพฤติกรรมทำงจรรยำบรรณให้เกิดข้ึน 

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
3.1 ด้านนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ ผูแ้ทนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน

ส่วนกลำง และส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั/อ ำเภอ เห็นควรวำ่ควรมีนโยบำย กลยุทธ์ท่ีส ำคญั หรือทิศทำงกำร
บริหำรจัดกำร (Strategic Direction) ของส ำนักงำนสหกรณ์อ ำ เภอ ดัง น้ี  1) ส่งเสริม เผยแพร่ และ
ประชำสัมพนัธ์ควำมรู้เร่ืองของสหกรณ์ 2) ส่งเสริมและพฒันำธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 3) สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งสหกรณ์กบัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 4) ก ำหนดกฎหมำยท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์ 5) สนบัสนุนปัจจยักำรผลิตและกำรตลำดจำกภำครัฐให้กบักลุ่มสหกรณ์ท่ีมีศกัยภำพใน
กำรด ำเนินงำน 6) ส่งเสริม พฒันำบุคลำกรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้มีขีดควำมสำมำรถรองรับต่อ
บทบำทและหนำ้ท่ีในกำรพฒันำกำรสหกรณ์ รวมถึงกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเทคโนโลย ี

3.2 ด้านโครงสร้างส านักงาน ผูแ้ทนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนกลำง และ
ส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั/อ ำเภอ เห็นควรว่ำควรมีโครงสร้ำงบริหำรจดักำรของส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ 
(Structure) และอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ 

 
3.3 ด้านระบบงานและกระบวนการท างาน  ผูแ้ทนหรือผูเ้ก่ียวข้องจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน

ส่วนกลำง และส ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดั/อ ำเภอ ไดข้อบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำยงำนในส ำนกังำน
สหกรณ์อ ำเภอ โดยประกอบด้วยระบบงำนท่ีส ำคัญ 3 ระบบ ได้แก่  1) ระบบงำนบริหำรทั่วไป                              
2) ระบบงำนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3) ระบบงำนก ำกบัดูแลกิจกำรสหกรณ์ และกฎหมำย 

ส านักงานสหกรณ์อ าเภอ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร 
ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการสหกรณ์และ

กฎหมาย 

• เจำ้หนำ้ท่ีบญัชีและกำรเงิน 
• เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำรและพสัดุ 
• พนกังำนขบัรถ 

• เจำ้หนำ้ท่ีพฒันำธุรกิจสหกรณ์และ
เงินทุน 

• เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรขอ้มูลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

• เจำ้หนำ้ท่ีวิเครำะห์ประเมิน และ
จดักำรควำมรู้ 

• เจำ้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกิจกำร
สหกรณ์ 

• นิติกร 
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3.4 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปัญหำด้ำนบุคลำกร คือ บุคลำกรขำดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในงำนส่งเสริมสหกรณ์ เน่ืองจำกเกิดช่องวำ่งระหวำ่งบุคลำกร โดยพบวำ่ กรมฯไดมี้กำรบรรจุ
บุคลำกร เป็นจ ำนวนมำก เพื่อทดแทนอตัรำก ำลงัท่ีเกษียณอำยุรำชกำรไป ท ำให้กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ระหว่ำงบุคลำกรขำดควำมต่อเน่ือง ดงันั้น กำรพฒันำบุคลำกรมีผลต่อองค์กรโดยตรง ถำ้บุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถองค์กรก็จะเจริญเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้ งมีกำรพัฒนำตนเอง เสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถอยู่เสมอ จะท ำให้สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งเต็มควำมสำมำรถและมีควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ี
กำรงำน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในกำรน ำผลวจิยัไปใช ้
1. ดำ้นกลยุทธ์กำรบริหำรจดักำร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรปรับยุทธศำสตร์ บทบำทกำรบริหำร

จดักำร นโยบำยและทิศทำงใหส้อดรับกบัโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรซ่ึงมีกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่สหกรณ์
อ ำเภอ  

2. ดำ้นโครงสร้ำงส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ ควรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีเหมำะสม มีบุคลำกรท่ี
เพียงพอกบัปริมำณงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในแต่ละอ ำเภอ เม่ือมีส ำนกังำนสหกรณ์อ ำเภอ ควรมีกำร
จดัสร้ำงสหกรณ์อ ำเภอน ำร่อง (pilot study) ซ่ึงมีระบบกำรท ำงำนของสหกรณ์ในรูปแบบจุดเดียว (one stop 
service) เพื่อใหส้หกรณ์กลุ่มเกษตรกรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขำ้ถึงสิทธิและประโยชน์ 

3. ดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลควรจดับุคลำกรให้เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำท่ี ทั้งดำ้นควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และหลกัธรรมำภิบำลในกำรท ำงำน ใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลง รวมถึงสร้ำงควำมตระหนกัใน
บทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ควำมรักและควำมเสียสละเพื่อองค์กร เพื่อให้สำมำรถปฏิบติังำนในกำรแนะน ำ
ส่งเสริม และก ำกบัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใหมี้ควำมเขม้แขง็ และย ัง่ยนืต่อไป 
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ความตั้งใจทีจ่ะใช้น า้มนัเคร่ืองรถยนต์ จากส่วนประสมการตลาด ผ่านทศัคตแิละความไว้วางใจ
ของผู้บริโภค กรณศึีกษาเขตบางกอกใหญ่และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

Intention to Use Lubricant Oil for Cars, from Marketing Mix,  passing  through attitude 
and trust of consumers. Case Study: Bangkok Yai District and Bang Khae District, 

Bangkok Metropolis 
 

 ณทักิจพฒัน์  หอมวจิิตรกุล1  
เกวลิน เศรษฐกร2  
มญัชรี  ผอบทิพย์3 

ชำคริต สกุลอิสริยำภรณ์4 

สุรเชษฐ ์สุชยัยะ5 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณในลกัษณะกำรส ำรวจกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400 ตวัอยำ่ง ผล

กำรศึกษำพบวำ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุ 21 – 29 ปี กำรศึกษำมธัยมศึกษำปีท่ี 6 หรือชั้นประกำศนียบตัร
วิชำชีพ(ปวช.) อำชีพรับจำ้ง รำยได ้20,001-25,000 บำท ใช้น ้ ำมนัเคร่ืองรถยนต์ประเภทก่ึงสังเครำะห์ ดำ้น
ควำมคิดเห็นพบวำ่ส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ดำ้นผลิตภณัฑ์มีควำมคิดเห็นในระดับมำก  ดำ้นรำคำมี
ควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง   ด้ำนช่องทำงกำรตลำดมีควำมคิดเห็นในระดับมำก  ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำดมีควำมคิดเห็นในระดบัมำก  ทศันคติมีควำมคิดเห็นในระดบัปำนกลำง ควำมไวว้ำงใจมีควำม
คิดเห็นในระดบัมำก และควำมตั้งใจท่ีจะใช ้มีควำมคิดเห็นในระดบัมำก ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรพบวำ่
ส่วนประสมทำงกำรตลำดกบัทศันคติและควำมไวว้ำงใจและควำมตั้งใจมีค่ำเท่ำกบั 0.993 0.206 และ-0.002  
ทศันคติกบัควำมไวว้ำงใจและควำมตั้งใจท่ีจะใช ้มีค่ำเท่ำกบั 0.600  และ 0.058 ควำมไวว้ำงใจกบัควำมตั้งใจ
ท่ีจะใชมี้ค่ำเท่ำกบั 0.919 กำรสอบซ ้ ำโมเดลมีควำมสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด 
 
ค าส าคัญ:  น ้ำมนัเคร่ืองรถยนต,์ ส่วนประสมกำรตลำด, ทศันคติ, ควำมไวว้ำงใจ, พฤติกรรมควำมพร้อมท่ีใช ้ 
_____________________________________ 
1,5 อำจำรยป์ระจ ำโครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิตจดักำรฟตุบอลอำชีพ วิทยำลยันวตักรรม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนสุนนัทำ 
2 อำจำรยป์ระจ ำภำควิชำกำรจดักำรทัว่ไป คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
4 อำจำรยป์ระจ ำสำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
3นกัวิชำกำรอิสระ 
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บกพร่องหรือใช้น ้ ำมนัเคร่ืองท่ีไม่ได้คุณภำพมำตรฐำน อำยุกำรใช้งำนของรถยนต์จะสั้ นลงกว่ำ
ก ำหนดไว ้ฉะนั้นกำรหมัน่ดูแลรักษำคอยตรวจตรำตรวจเช็ครถยนต์น ้ ำมนัเคร่ืองรถยนตอ์ยูต่ลอดเวลำ และ
เลือกใชน้ ้ำมนัเคร่ืองท่ีดีท่ีไดคุ้ณภำพมำตรฐำนจะช่วยยดือำยกุำรท ำงำนของเคร่ืองยนตไ์ปไดอี้กอยำ่งยำวนำน 

จำกรำยงำนผูค้ำ้น ้ ำมนัท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบลกัษณะและคุณภำพดำ้นกำรใชง้ำนของน ้ ำมนัเคร่ือง 
ของกรมธุรกิจพลังงำน รวมทั้งส้ิน 162 รำย  มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบ รวมทั้งส้ิน 3,995 เลข
ทะเบียน โดยแยกตำมประเภทของผูค้ำ้น ้ ำมนั  ไดแ้ก่ 1) ประเภทของผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมปริมำณกำรคำ้น ้ ำมนัตำม 
พระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง  ปี พ.ศ.2543  2) ประเภทของผูค้ ้ำน ้ ำมนัด้ำนปริมำณกำรจ ำหน่ำย
น ้ำมนัเคร่ืองแบ่งเป็นจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออกมีปริมำณรวมทั้งส้ิน 322,868,393 ลิตร และดำ้นปริมำณ
กำรจดัหำและจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเคร่ืองส ำหรับเคร่ืองยนตแ์ต่ละประเภท ปริมำณกำรจดัหำน ้ ำมนัเคร่ืองจำกผูค้ำ้
ผลิตเอง จ้ำงผลิต น ำเข้ำ รวมกับยอดยกมำของปีก่อน มีปริมำณรวมทั้ งส้ิน 343,058,571 ลิตร น ำมำ
เปรียบเทียบตำมชนิดของน ้ ำมนัเคร่ืองส ำหรับเคร่ืองยนต์ ส่วนควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัเคร่ืองภำยในประเทศ  
น ้ ำมันเคร่ืองท่ีจ ำหน่ำยภำยในประเทศมีปริมำณรวมทั้ งส้ิน 278,393,139 ลิตร แยกตำมประเภทของ
น ้ำมนัเคร่ืองพบควำมตอ้งกำรใชส้ ำหรับเคร่ืองยนตแ์ต่ละประเภท ดงัน้ี ดีเซล ปริมำณ 181,814,922 ลิตร คิด
เป็นร้อยละ 65.30 เบนซิน ปริมำณ 94,727,784 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 34.00 เบนซินและดีเซล ปริมำณ 399,738 
ลิตร คิดเป็นร้อยละ 0.30 ก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ปริมำณ 1,450,695 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 0.50 ส ำหรับส่วนแบ่ง
กำรตลำดน ้ ำมนัเคร่ือง(Market Share)  ปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเคร่ืองในประเทศ แบ่งตำมประเภทผูค้ำ้
น ้ ำมันเป็น 3 กลุ่ม คือ ผูค้ ้ำน ้ ำมันตำมมำตรำ 7 มีจ  ำนวน 6 รำย มีส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุด จ ำนวนมี 
137,603,026 ลิตรคิดเป็นร้อยละ 49.40 รองลงมำคือผูค้ำ้น ้ ำมนัรำยย่อยจ ำนวน 46 รำย จ ำนวนมี 87,748,345 
ลิตรคิดเป็นร้อยละ 31.50 และผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 10 มีจ ำนวน 53,041,768 ลิตร  คิดเป็นร้อยละ 19.10 
(ส ำนกัคุณภำพน ้ ำมนัเช้ือเพลิง พฤศจิกำยน 2558)  ภำพรวมตลำดน ้ำมนัเคร่ืองในปัจจุบนัภำยในประเทศไทย
มีอตัรำกำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว เป็นผลมำจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน กำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน 
กำรส่งเสริมและผลกัดนันโยบำยจำกรัฐบำลผำ่นโครงกำรขนำดใหญ่ต่ำงๆ ทั้งกำรพฒันำอุตสำหกรรมโลจิ
สติกส์ กำรก่อสร้ำง ท ำให้เกิดกำรแข่งขนัของผูเ้ล่นในตลำดท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นล ำดับ ดังนั้ น กำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลำด กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำย เพื่อกระตุ้นยอดขำยและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั กำรแข่งขนัในตลำดน ้ ำมนัเคร่ืองรถยนต์ เป็นแนวทำงท่ี
บริษัทต่ำงๆ ด ำเนินกำรเพื่อดึงดูดลูกค้ำ หลีกเล่ียงแรงกดดันด้ำนกำรแข่งขนัและเสริมสร้ำงฐำนะทำง
กำรตลำด ซ่ึงจะช่วยให้นกักำรตลำดผลิตภณัฑ์น ้ำมนัเคร่ืองรถยนตเ์ขำ้ใจผูบ้ริโภคชำวไทยโดยเฉพำะในเขต
กรุงเทพมหำนครจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

ในกำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกเขตเขตบำงกอกใหญ่และบำงแค  โดยเขตบำงกอกใหญ่ มีพื้นท่ี 6.180  
ตำรำงกิโลเมตร มีประชำกร ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2560 จ ำนวน 67.768  คน ส่วน เขตบำงแคมีพื้นท่ี 44.456 
ตำรำ ง กิ โล เ มตร  มีประชำกร  ณ  ส้ิ น เ ดื อนธันว ำคม  2560 จ ำนวน  193,002 คน  ( สืบค้นจ ำก 
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https://th.wikipedia.org/wiki/ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2561)  เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีทั้งสองแห่งมีควำมหลำกหลำย
ประชำกร มีควำมหลำกหลำยด้ำนเศรษฐกิจ เช่น มีพื้นท่ีอยู่อำศัย พื้นท่ีประกอบกิจกำร พื้นท่ีโรงงำน 
กำรศึกษำ  จึงน่ำจะมีควำมเหมำะสมในกำรเป็นพื้นท่ีวิจยั จำกขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้ท ำให้ผูว้ิจยัเห็นว่ำกำร
ศึกษำวิจยั ในเร่ืองดังกล่ำวข้ำงต้น  จะท ำให้สำมำรถท ำควำมเข้ำใจในพฤติกรรมเชิงลึกผูบ้ริโภคท่ีใช้
น ้ำมนัเคร่ืองรถยนตใ์นพื้นท่ีท่ีมีขอบเขตท ำใหเ้ห็นภำพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  ประโยชน์จำกกำรวจิยัคร้ังน้ี ไม่เพียง
จะเกิดแก่ตวัผูว้จิยัเองเท่ำนั้นแต่ยงัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผูผ้ลิตน ้ำมนัเคร่ือง ตวัแทนจ ำหน่ำยน ้ำมนัเคร่ือง 
และผูบ้ริโภคท่ีมีรถยนตทุ์กคน  

 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

1.   เพื่อศึกษำระดบัควำมคิดของปัจจยัด้ำนส่วนประสมกำรตลำด ทศัคติและควำมไวว้ำงใจ ท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมควำมตั้งใจท่ีจะใชน้ ้ำมนัเคร่ืองในเขตบำงกอกใหญ่และบำงแค กรุงเทพมหำนคร 

2. เพื่อยืนย ันควำมสอดคล้องของโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุท่ีมีต่อควำมตั้ งใจท่ีจะใช้
น ้ำมนัเคร่ือง จำกส่วนประสมกำรตลำด ผำ่นทศัคติและควำมไวว้ำงใจ ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษำเขตบำงกอก
ใหญ่และเขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

แนวคิดดำ้นประชำกรศำสตร์ (demography)  เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยสำมำรถอธิบำยได้
ว่ำเพศ (gender) ใช้ในกำรก ำหนดลกัษณะควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคระหว่ำงกลุ่มเพศหญิงและเพศผูช้ำย 
นกักำรตลำดสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ ในกำรวำงรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑใ์ห้เหมำะกบัควำมตอ้งกำรของผูซ้ื้อ
และใชก้ลยุทธ์กำรส่ือสำรท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมกำรซ้ือของผูบ้ริโภค  อำย ุ(age) ผูบ้ริโภคมีควำมตอ้งกำร
และควำมชอบของแต่ละคนไม่ตำยตวั ข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนไปตำมควำมเจริญวยั  รำยได ้(income) เป็นตวับ่ง
ช้ีให้เห็นควำมสำมำรถในกำรจบัจ่ำยของผูบ้ริโภคท่ีสำมำรถเลือกสรรผลิตภณัฑ์ตำมรำยไดข้องแต่ละบุคคล  
อำชีพ (occupation) แสดงถึงรำยไดแ้ละฐำนะทำงสังคมท ำให้แต่ละอำชีพมีควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรใน
ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่ำงกนั กำรศึกษำ(education) ผูบ้ริโภคท่ีมีกำรศึกษำท่ีสูงมกัจะมีรำยไดท่ี้สูงกวำ่ผูมี้กำรศึกษำ
ต ่ำ จึงท ำให้ผูมี้กำรศึกษำสูงมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพดีกว่ำรำคำแพงกว่ำผูท่ี้มีกำรศึกษำนอ้ย 
(ธนวรรณ แสงสุวรรณ, อดิลล่ำ พงศย์ี่หลำ้, อุไรวรรณ แยม้นิยม, ยุทธนำ ธรรมเจริญ และยงยุทธ์ ฟูพงศ์ศิริ
พนัธ์, 2547, หนำ้ 362-264) 

ส่วนแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด เร่ิมใช้ในคร้ังแรกในปี 1950 ได้น ำเสนอโดย Neil 
Bvrdn ต่อมำในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1960   McCarthy  ไดผ้สมผสำนกำรตลำดเขำ้กบัส่ีตวัแปรท่ีเรียกวำ่กำรจดั
ประเภทของ 4P ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) รำคำ(Price) สถำนท่ีจ ำหน่ำยหรือช่องทำงกำรตลำด (Place) และ
กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)  ท  ำให้เกิดกำรกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมำกทำงกำรตลำด ซ่ึงเป็นแนวคิด

https://th.wikipedia.org/wiki/%20เมื่อ


289 

หลกัในกำรประสำนงำนดำ้นกำรตลำดและดำ้นอ่ืนๆส ำหรับองคป์ระกอบดำ้นกำรตลำด 4 ส่วนท่ีก ำหนดไว้
องค์ประกอบท่ีส ำคญัท่ีสุดในส่วนประสมกำรตลำดคือ ผลิตภณัฑ์อะไรท่ีท ำให้ผลิตภณัฑ์ของเรำสำมำรถ
จ ำหน่ำยได้  รำคำลูกคำ้จะต้องรับผิดต่อจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยเพื่อซ้ือผลิตภณัฑ์เท่ำไหร่ กำรจดัจ ำหน่ำยเป็น
กิจกรรมท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อมอบผลิตภณัฑ์ใหก้บั กำรส่งเสริมกำรตลำดใชเ้พื่อส่ือสำรกบัลูกคำ้ เพื่อกระตุน้ให้
ลูกคำ้ซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

แนวคิดทฤษฎีทศันคติ (Attitude) ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์นั้นเป็นประเด็นส ำคญัท่ีทุก
ธุรกิจให้ควำมส ำคญั ในปัจจุบนัองค์กำรได้ให้ควำมส ำคญัยิ่งข้ึนส ำหรับกำรรักษำควำมสัมพนัธ์กบัควำม
ตอ้งกำรควำมเช่ือทศันคติและกำรรับรู้ของผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบักำรท ำควำมเขำ้ใจ
วำ่ผูบ้ริโภคซ้ือสินคำ้หรือบริกำรหรือไม่ซ้ืออยำ่งไร ทศันคติใชเ้ป็นตวัแทนในส่ิงท่ีเรำชอบและไม่ชอบ โดย
ปกติผูบ้ริโภคจะท ำในส่ิงท่ีเรำชอบท ำในขณะท่ีหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ชอบ ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ขอผูบ้ริโภค
แสดงใหเ้ห็นวำ่ผูโ้ภคมีควำมตอ้งกำรในกำรซ้ือหรือกำรบริโภคท่ีดีข้ึนหำกผูบ้ริโภคไม่ชอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่
พวกเขำก็จะไปซ้ือผลิตภณัฑ์ของธุรกิจท่ีอ่ืน ทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์ไม่ไดมี้ควำมหมำยว่ำเป็นพฤติกรรม
ควำมพร้อม  ผูบ้ริโภคอำจชอบตรำสินคำ้หน่ึงแต่มีเจตนำท่ีจะซ้ือตรำสินคำ้อ่ืนท่ีชอบมำกกวำ่  ดว้ยเหตุน้ีใน
บำงคร้ังทัศนคติถูกว ัดในรูปแบบของกำรตั้ งค่ำ เช่น คุณชอบโคล่ำหรือโค้กหรือเป๊ปซ่ีมำกกว่ำกัน 
(Blackwell, et al., 2006)  

แนวคิดทฤษฎีควำมไวว้ำงใจ (Trust) ควำมไวว้ำงใจเป็นตวัแปรท่ีมีผูศึ้กษำอย่ำงกวำ้งขวำง ไม่วำ่จะ
เป็นดำ้นเศรษฐศำสตร์ กำรตลำด จิตวิทยำ ควำมไวว้ำงใจถูกมองว่ำเป็นกำรก ำหนดลกัษณะขอ้ผูกมดัเพื่อ
แสดงสัมพันธภำพระหว่ำงลูกค้ำกับองค์กรและควำมส ำเร็จขององค์กร จึงท ำให้ควำมไว้วำงใจเป็น
แนวควำมคิดรวมกนัของควำมคิดท่ีมีเหตุผล ในกำรแลกเปล่ียนควำมเช่ือถือ และควำมซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Morgan 
& Hunt, 1994, pp. 20-24) กับควำมรู้สึกสัญชำตญำณและกำรหยัง่รู้ข้ึนอยู่กับประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำของ
ผูบ้ริโภคแต่ละคน (Lewis & Weigert, 1985, pp. 967-971) โดยผูบ้ริโภคมีควำมตั้งใจและเต็มใจท่ีจะยอมรับ
ช่องว่ำงของควำมคำดหวงัเชิงบวก หรือยอมรับพฤติกรรมของผูอ่ื้น (บริษทัหรือร้ำนคำ้) ในสถำนกำรณ์ท่ี
ตอ้งพึ่งพำกำรแลกเปล่ียนและกำรมีควำมเส่ียงต่อกนั (Dwyer & LaGace, 1986, pp. 40-44; Ennew & Sekhon, 
2007) จึงจะตอ้งมีควำมเช่ือมัน่ระหว่ำงกนั (Dwyer & LaGace, 1986, pp. 40-44) และคำดหวงัว่ำผูมี้ควำม
น่ำเช่ือถือ (บริษทัหรือร้ำนคำ้) ยินดีจะรักษำสัญญำและปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัท่ีให้ไว ้(Dwyer, Schurr, & Oh, 
1987, pp. 11-15) จำกกำรศึกษำของ Schoorman et al. (2007, pp. 344-348) พบว่ำ แนวคิดของควำมไวว้ำงใจ
มีควำมส ำคญัทั้งในดำ้นกำรตลำดและกำรวิจยัดำ้นกำรจดักำร ส่วนกำรศึกษำของ Morgan and Hunt (1994, pp. 
20-24) พบวำ่ ควำมไวว้ำงใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมีควำมเช่ือมัน่ในกำรแลกเปล่ียนและมีควำม
ซ่ือสัตย ์ 

แนวคิดทฤษฎีควำมตั้ งใจ(Intention)หรือพฤติกรรมควำมพร้อมได้รับอิทธิพลมำจำกทฤษฎี
พฤติกรรมตำมแผน (The theory of Planned Behavior--TPB) ของ Ajzen (1991, pp. 179-183) ควำมตั้ งใจ
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เป็นปัจจยัท่ีบ่งช้ีท่ีดีท่ีสุดของกำรแสดงพฤติกรรมเป็นกำรแสดงถึงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ หรือควำมพร้อมของ
บุคคลในกำรด ำเนินพฤติกรรมใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว ้(Ajzen, 1991, pp. 179-183) ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนมำ
จำกควำมคิดท่ีไม่สำมำรถสังเกตเห็นไดแ้ต่สำมำรถวดัได ้โดยผำ่นตวัแปรควำมตั้งใจท่ีจะใช ้ซ่ึงสำมำรถน ำมำ
พยำกรณ์พฤติกรรมต่ำงๆ ไดแ้ม่นย  ำมำกท่ีสุด (Fishbein & Ajzen, 2009) สำมำรถวดัระดบัควำมเป็นไปได้
ของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑบ์ำงอยำ่ง (Schiffman & Kanuk, 2008)  

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
กำรวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research)ในลักษณะกำรส ำรวจ (Survey 

research) แบบเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว (Cross-sectional study) หน่วยของกลุ่มตวัอย่ำงเป็นระดบับุคคล มี
ล ำดบัขั้นตอนของกำร ด ำเนินกำรวจิยั ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

 กลุ่มตวัอยำ่งประกอดว้ยผูบ้ริโภคท่ีเคยใชน้ ้ ำมนัเคร่ือง  เน่ืองจำกเป็นบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้จ่ำยและมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจอยำ่งอิสระดว้ยตนเองและมีวิจำรณญำณเพียงพอในกำรพิจำรณำขอ้มูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีไดรั้บจำกส่ือ  รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจเน้ือหำของแบบสอบถำมและกำรตอบ
ค ำถำมในปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด ทศันคติ ควำมไวว้ำงใจ และควำมตั้งใจท่ีจะใชน้ ้ ำมนัเคร่ือง
รถยนต ์ ซ่ึงเป็นกำรผสมผสำนควำมเป็นปัจเจกบุคคลเป็นผูมี้ควำมคิดเป็นของตนเองและรู้จกัใชเ้หตุผลและ
ประสบกำรณ์มำประกอบกำรตดัสินใจ  ยอ่มเป็นกำรวดัในส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งกำรได ้มีควำมถูกตอ้งแม่นย  ำและ
น่ำเช่ือถือ โดยผูว้ิจยัเลือกเขตเขตบำงกอกใหญ่และบำงแค เป็นพื้นท่ีท ำกำรวิจยั เน่ืองจำกเป็นเป็นเขตท่ีมี
ควำมหลำกหลำยของขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง ไดก้ ำหนดจำกสูตรกำรประมำณขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งในกรณี
ทีไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรเป้ำหมำยทีแน่นอนและจ ำนวนประชำกรเป้ำหมำยมีขนำดใหญ่ เม่ือเทียบกบั
ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง (Freund, 1967; Cochran, 1977; Sax, 1979 และ Aaker et al., 2007) เน่ืองจำกมีจ ำนวน
ผูใ้ชน้ ้ ำมนัเคร่ืองรถยนตมี์ขอบเขตท่ีกวำ้งและไม่สำมำรถทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอนจึงก ำหนดสัดส่วนตวัอยำ่งท่ี
ตอ้งกำรประมำณค่ำจำกประชำกรทั้งหมดไว ้ร้อยละ 60 หรือ 0.60 ตำมค ำแนะน ำของ Freund (1967) ท่ีระบุ
ว่ำกำรประมำณค่ำสัดส่วนตวัอย่ำงท่ีเหมำะสมและเช่ือถือได้ ควรอยู่ในช่วงระหว่ำง 0.60-0.80 ณ ระดับ
นยัส ำคญัทำงสถิติ เท่ำกบั 0.05 และยอมให้ค่ำควำมคลำดเคล่ือนจำกสัดส่วนท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนไดไ้ม่เกินร้อย
ละ 5 ทั้งน้ีไดส้ ำรองจ ำนวนตวัอยำ่งเผือ่ควำมคลำดเคล่ือนจำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลอีกร้อยละ 5 ซ่ึงไดข้นำด
ของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400 รำย กำรสุ่มตวัอยำ่งใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบบงัเอิญท่ีมีแบบแผนและไม่จ  ำกดั
เขต ภำยใต้ข้อสมมติว่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงหน่วยต่ำงๆ ของประชำกรเป้ำหมำยนั้ นเป็นเอกพันธ์  
(homogeneity)   กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งในพื้นท่ีชุมชน เช่น ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ ย่ำนกำรค้ำ 
โรงพยำบำล สถำนศึกษำ สถำนท่ีรำชกำร ทีอยูอ่ำศยั ป้ัมบริกำรน ้ ำมนั ร้ำนจ ำหน่ำยน ้ ำมนั ในช่วงวนัเวลำท่ี
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แตกต่ำงกนั เพื่อใหเ้กิดควำมครอบคลุมและควำมหลำกหลำยของลกัษณะกำรด ำเนินชีวติของผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่
ในพื้นท่ีท่ีท ำกำรวจิยัมำกท่ีสุดตลอดจนลดควำมอคติในดำ้นกำรกระจำยของขอ้มูลท่ีไม่สม ่ำเสมอ  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัเป็นแบบสอบถำมลกัษณะพื้นฐำนของผูบ้ริโภคท่ีใชน้ ้ ำมนัเคร่ืองผำ่นกำร
ทดสอบกำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือดว้ยกำรวดัควำมเท่ียงตรงดว้ยค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งระหวำ่งขอ้
ค ำถำมและวตัถุประสงคเ์กณฑ์ไม่นอ้ยกวำ่ 0.5 (Best,1993) น ำไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 30 ชุด เพื่อ
วดัควำมเช่ือมัน่จำกค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (alpha coefficient) ของ Cronbach (2003) เกณฑ์ยอมรับค่ำ α 

มำกกว่ำ 0.70 ถือว่ำเช่ือถือได ้(Hair, Black, Babin, Anderson &Tatham, 2006) ซ่ึงมีค่ำดงัน้ี  ปัจจยัดำ้นส่วน
ประสมทำงกำรตลำดมีค่ำเท่ำกบั 0.886 ปัจจยัดำ้นทศันคติมีค่ำเท่ำกบั 0.865  ปัจจยัดำ้นควำมไวว้ำงใจมีค่ำ
เท่ำกบั 0.906 และตวัแปรดำ้นควำมตั้งใจท่ีจะใชม้นัเคร่ืองของผูบ้ริโภคมีค่ำเท่ำกบั 0.862 ตำมล ำดบั แสดงวำ่
แบบสอบถำมในส่วนดงักล่ำวมีควำมน่ำเช่ือถือได้  กำรวิเครำะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ีเป็น
ขอ้มูลปฐมภูมิ จ ำแนกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  1) กำรวิเครำะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนำ ไดแ้ก่ ค่ำ
ร้อยละเพื่อศึกษำลกัษณะพื้นฐำนของผูใ้ช้น ้ ำมนัเคร่ือง ไดแ้ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดบักำรศึกษำ 
รำยได้ส่วนตัว อำชีพ ส่วนค่ำเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ส ำหรับกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมส ำคัญของส่วนประสมทำงกำรตลำด ทัศนคติ และควำมไวว้ำงใจ ท่ีมีผลต่อควำมตั้ งใจท่ีจะใช้
น ้ำมนัเคร่ือง โดยขอ้ค ำถำมจะมีลกัษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั คือ 5 หมำยถึงผูบ้ริโภคมีควำม
คิดเห็นในระดบัส ำคญัมำกท่ีสุด  4 หมำยถึงผูบ้ริโภคมีควำมคิดเห็นในระดบัส ำคญัมำก 3 หมำยถึงผูบ้ริโภคมี
ควำมคิดเห็นในระดบัส ำคญัปำนกลำง 2 หมำยถึงผูบ้ริโภคมีควำมคิดเห็นในระดบัส ำคญันอ้ย และ1 หมำยถึง
ผูบ้ริโภคมีควำมคิดเห็นในระดบัส ำคญันอ้ยท่ีสุด และก ำหนดเกณฑ์กำรแปลผลคะแนนเฉล่ียของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อระดบัควำมส ำคญัของปัจจยัต่ำงๆ คือ ส ำคญัมำกท่ีสุด (4.21- 5.00) ส ำคญัมำก (3.41-4.20) ส ำคญัปำน
กลำง (2.61-3.40) ส ำคญันอ้ย (1.81-2.60)และส ำคญันอ้ยท่ีสุด (1.00-1.80)  2) กำรวิเครำะห์ดว้ยสถิติอนุมำน 
(inferential statistics) ดว้ยตวัแบบสมกำรโครงสร้ำง (SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS เป็นกำรตรวจสอบควำม
กลมกลืนของโมเดลท่ีคำดไวโ้ดยใช้กำรตรวจสอบหลำยค่ำ เช่น ค่ำสถิติไค-สแควร์ มีเกณฑ์ ค่ำ p > 0.050 
 ค่ำไค-สแควร์สัมพทัธ์ มีเกณฑ์ < 3 ค่ำดชันีวดัระดบัควำมสอดคล้องกลมกลืน มีเกณฑ์ > 0.90 ค่ำ
ดชันีวดัระดบัควำมสอดคลอ้งกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ มีเกณฑ ์> 0.90 ค่ำดชันีวดัควำมสอดคลอ้งกลมกลืนเชิง
สัมพนัธ์ ตอ้งอยูร่ะหวำ่ง 0 และ 1 และหำกค่ำ CFI มีค่ำ > 0.90 เป็นระดบัโมเดลควรถูกยอมรับไดค้่ำดชันีรำก
ของค่ำเฉล่ียก ำลงัสองของกำรประมำณค่ำควำมคลำดเคล่ือน มีเกณฑ์ < 0.08 (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ, 2556)   3) 
ระยะเวลำท ำกำรวิจยัและแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจยั  กำรศึกษำเร่ิมตั้งแต่เดือน เมษำยน พ.ศ.
2560 ถึง วนัท่ี 31 เดือนตุลำคม พ.ศ.2560 รวมระยะเวลำ 7 เดือน 
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ผลการวจัิย 
 

จำกกำรเก็บรวมรวมขอ้มูลทั้งหมด พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยอุยูร่ะหวำ่ง 
21 – 29 ปี มีระดบักำรศึกษำมธัยมศึกษำปีท่ี 6 หรือชั้น ปวช. ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจำ้ง มีรำยได้อยู่
ระหว่ำง 20,001-25,000 บำท  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัรถยนต์ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นประเภท
เคร่ืองยนต์ดีเซลและใช้น ้ ำมนัดีเซล  ใช้น ้ ำมันเคร่ืองประเภทก่ึงสังเครำะห์ ขนำดเคร่ืองยนต์ 1600 ซีซี 
ลกัษณะกำรใชง้ำนรถยนตเ์ป็นประเภทใชส่้วนตวั เป็นระบบเกียร์ ขบัเคล่ือนดว้ยลอ้หลงั  พฤติกรรมในกำร
เลือกใช้น ้ ำมนัเคร่ือง พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัเคร่ืองตำม
ระยะทำง มีปริมำณน ้ ำมนัเคร่ืองท่ีเปล่ียนต่อคร้ัง  6 – 8  ลิตร  ภำยในระยะเวลำ 1 ปีท่ีผ่ำนมำมีกำรเปล่ียน
น ้ำมนัเคร่ือง 3 – 4 คร้ัง มีค่ำจ่ำยในกำรซ้ือน ้ ำมนัเคร่ืองต่อคร้ัง 1,001 – 1,500 บำท  ส ำหรับเหตุผลในเลือกใช้
น ้ ำมนัเคร่ือง ได้แก่ ช่วยให้กำรหล่อล่ืนลดแรงสึกหรอของเคร่ืองยนต์และช่วยรักษำควำมสะอำดของ
เคร่ืองยนต์  ตรำสินคำ้น ้ ำมนัเคร่ืองท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดหรือประจ ำไดแ้ก่ ปตท. รองลงมำเป็นคอสตอล ในกรณีท่ี
ไม่ไดเ้ปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัเคร่ืองดว้ยตนเอง จะน ำรถยนตไ์ปเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัเคร่ือง ณ ศูนยบ์ริกำรเปล่ียนถ่ำย 
แต่กรณีท่ีเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัเคร่ืองดว้ยตนเองจะซ้ือน ้ ำมนัเคร่ืองจำกศูนยบ์ริกำรเปล่ียนถ่ำย  ขอ้มูลข่ำวสำร
ส่วนใหญ่ไดรั้บมำจำกโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ผูมี้ส่วนร่วมในกำรเลือกซ้ือไดแ้ก่เพื่อนร่วมงำน 
ตำรำงท่ี 1 แสดงค่ำเฉล่ียของระดบัควำมคิดเห็นของแต่ละตวัแปร 

ปัจจยั X  SD แปลผล 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด    

- ผลติภัณฑ์น า้มนัเคร่ือง 3.580 0.813 มำก 

- ราคา 3.369 0.725 ปำนกลำง 

- ช่องทางการตลาด 3.680 0.787 มำก 

- การส่งเสริมการตลาด 3.781 0.770 มำก 

ปัจจยัด้านทศันคต ิ 3.429 0.766 ปำนกลำง 

ปัจจยัด้านความไว้วางใจ 3.749 0.816 มำก 
ปัจจยัด้านความตั้งใจทีจ่ะใช้น า้มนัเคร่ือง 3.781 0.807 มำก 

จำกตำรำงท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดในมิติด้ำนผลิตภณัฑ์มีระดบัควำมคิดเห็นเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมำก (3.580) ในมิติของรำคำมีระดับควำมคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดับปำนกลำง( 3.369)  ในมิติของ
ช่องทำงกำรตลำดมีระดบัควำมคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำก(3.680)  และในมิติของกำรส่งเสริมกำรตลำดมี
ระดบัควำมคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัปำนมำก (3.781)หมำยควำมวำ่ในปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดผูบ้ริโภค
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แสดงควำมคิดเห็นหรือให้ควำมสนใจในกำรใช้น ้ ำมนัเคร่ืองในมิติดำ้นผลิตภณัฑ์และดำ้นช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยมำกกว่ำด้ำนรำคำและกำรส่งเสริมกำรตลำด ส่วนปัจจัยด้ำนทัศนคติของผูบ้ริโภคต่อกำรใช้
น ้ ำมนัเคร่ืองรถยนต์มีระดับควำมคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดับปำนกลำง( 3.492) ปัจจยัควำมไวว้ำงใจของ
ผู ้บริโภคต่อน ้ ำมันเคร่ืองมีระดับควำมคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดับมำก(3.749) และควำมตั้ งใจท่ีจะใช้
น ้ ำมนัเคร่ืองมีระดบัควำมคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดบัมำก (3.781) หมำยควำมว่ำผูบ้ริโภคแสดงควำมคิดเห็น
หรือให้ควำมสนใจในใชน้ ้ ำมนัเคร่ืองในปัจจยัควำมไวว้ำงใจต่อตรำผลิตภณัฑ์มำกกวำ่ดำ้นอ่ืนๆซ่ึงจะท ำให้
ระดบัควำมตั้งใจท่ีจะใชน้ ้ำมนัเคร่ืองมำกข้ึน 

 

 
 

ภำพท่ี 1  กรอบแสดงควำมกลมกลืนของโมเดลส่วนประสมกำรตลำดในมิติของผลิตภณัฑ์ 
 
จำกภำพท่ี 1 ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปร พบว่ำ เส้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัประสมกำรตลำดกบั

ทศันคติมีค่ำเท่ำกบั 0.993 หมำยควำมวำ่ ผูบ้ริโภคใหค้วำมส ำคญักบัส่วนประสมกำรตลำดโดยผำ่นทศันคติท่ี
ดีถึงร้อยละ 99.30  เส้นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัประสมกำรตลำดกบัควำมไวว้ำงใจมีค่ำเท่ำกบั -0.002 
หมำยควำมวำ่ ผูบ้ริโภคไม่ให้ควำมส ำคญักบัส่วนประสมกำรตลำดเพื่อท่ีจะท ำให้ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำก
ผูบ้ริโภค แต่ควำมท ำกำรตลำดผำ่นทศันคติก่อน ซ่ึงจะเห็นวำ่เม่ือปัจจยัดำ้นทศันคติของผูบ้ริโภคดีจะท ำให้
เกิดควำมไวว้ำงใจ(มีค่ำควำมสัมพนัธ์ท่ี 0.600) แสดงวำ่ถำ้ผำ่นเส้นทำงน้ีมีผูบ้ริโภคไวใ้จถึงร้อยละ 60 ท่ีจะ
ใชน้ ้ ำมนัเคร่ืองในตรำสินคำ้นั้น และเม่ือผูบ้ริโภคมีควำมไวว้ำงใจแลว้จะท ำให้ผูบ้ริโภคมีควำมตั้งใจท่ีจะใช้
น ำมนัเคร่ือง(มีค่ำควำมสัมพนัธ์ท่ี 0.919) แสดงให้เห็นว่ำงถำ้ผำ่นเส้นทำงส่วนประสมทำงกำรตลำด สร้ำง
ทศันคติท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค จนเกิดควำมไวว้ำงใจแล้ว ผูบ้ริโภคจะมีควำมตั้งใจท่ีจะใช้น ้ ำมนัเคร่ืองท่ีดีมี
คุณภำพถึงร้อยละ 91.90 แต่ถำ้ท ำเพียงสร้ำงทศันคติท่ีดีแลว้จะให้ผูบ้ริโภคมีควำมตั้งใจท่ีจะใชน้ ้ ำมนัเคร่ือง 
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((มีค่ำควำมสัมพันธ์ท่ี 0.058) หมำยควำมว่ำมีผู ้บริโภคเพียงร้อยละ5.80 เท่ำนั้ นท่ีจะมีควำมตั้ งใจใช้
น ้ ำมนัเคร่ือง ส่วนกำรวิเครำะห์ควำมสอดคลอ้งของโมเดล พบวำ่ ค่ำ CMIN/DF มีค่ำเท่ำกบั 1.842 GFI มีค่ำ
เท่ำกบั0.900 AGFI มีค่ำ 0.864 เท่ำกบั  NFI มีค่ำเท่ำกบั 0.935  TLI มีค่ำเท่ำกบั 0.960  CFIมีค่ำเท่ำกบั 0.969  
RMRมีค่ำเท่ำกบั 0.038  RMSEAมีค่ำเท่ำกบั 0.046 ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑ์ควำมสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล
ของกลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ (2556) 

 
การอภิปรายผลการวจัิย 

 
ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ ผูบ้ริโภคพิจำรณำจำกคุณภำพของน ้ ำมันเคร่ือง มีกำรตัดสินใจเลือกใช้

น ้ ำมนัเคร่ืองดว้ยตนเองโดยมีเพื่อนร่วมงำนมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัน ้ ำมนัเคร่ือง
เพียง 2 ตรำสินคำ้ ไดแ้ก่ ตรำสินคำ้กำรปิโตเล่ียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) และตรำสินคำ้คำสตอล สอดคลอ้ง
กับกำรศึกษำของกรณิกำ เลิศธนลักษณ์และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2550) และกำรศึกษำของ ธำร
ทิพย ์จนัทรักษ ์(2547) เหตุผลในกำรเลือกน ้ ำมนัเคร่ือง ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีเหตุผลในกำรเลือกซ้ือโดยดูจำก
คุณภำพ กำรตดัสินใจเลือกซ้ือน ้ ำมนัเคร่ืองเอง ทรำบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์น ้ำมนัเคร่ืองจำกค ำแนะน ำของ
เพื่อนๆ  

ส ำหรับปัจจยัประสมทำงกำรตลำด พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดบัควำมคิดเห็นในตรำ
สินคำ้น ้ำมนัเคร่ือง และควำมสะดวกภำยในร้ำนจ ำหน่ำยน ้ำมนัเคร่ืองเป็นล ำดบัแรก  กำรมีของแถมและรำคำ
ขำยมีควำมคิดเห็นเป็นล ำดบัสุดทำ้ย ซ่ึงแตกต่ำงจำกงำนวิจยัของ กรณิกำ เลิศธนลกัษณ์และกิตติพนัธ์ คง
สวสัด์ิเกียรติ (2550) ท่ีพบว่ำปัจจยัด้ำนรำคำมีส่วนส ำคญัท่ีท ำให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ รองลงมำคือกำร
ส่งเสริมกำรตลำด เช่นกำรจัดมีของแถม  กำรลดรำคำ  ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจให้ผู ้บริโภคตัดสินใจท่ีจะใช้
น ้ ำมนัเคร่ือง ซ่ึงแสดงว่ำช่วงระยะเวลำในกำรท ำวิจยัอำจจะมีบริบทบำงอย่ำงท่ีเปล่ียนไป ในปัจจยัด้ำน
ทศันคติ พบว่ำ ผูบ้ริโภคแสดงควำมคิดเห็นในด้ำนกำรเปรียบเทียบกำรรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับตรำสินค้ำ
น ้ำมนัเคร่ืองกบัตรำสินคำ้อ่ืนมำกท่ีสุด รองลงมำพบวำ่ผูบ้ริโภคคิดวำ่วำ่น ้ำมนัเคร่ืองท่ีใชอ้ยูมี่ควำมพิเศษกวำ่
ตรำสินคำ้อ่ืนอยูแ่ลว้  สุดทำ้ยเป็นกำรรับรู้เร่ืองน ้ ำมนัเคร่ืองแทก้บัน ้ ำมนัเคร่ืองปลอม  สอดคลอ้งกบังำนวิจยั
ของธำรทิพย  ์ จนัทรักษ์ (2547) ท่ีพบว่ำผูบ้ริโภคยงัมีควำมรู้น้อยเก่ียวกบัน ้ ำมนัเคร่ืองท่ีใช้ในปัจจุบนั  ใน
ปัจจัยด้ำนควำมไวว้ำงใจ พบว่ำ ผูบ้ริโภคมีระดับควำมคิดท่ีจะไวว้ำงใจในร้ำนหรือตัวแทนจ ำหน่ำย
น ้ ำมนัเคร่ืองมำกท่ีสุด รองลงมำเป็นควำมไวว้ำงใจในตรำสินคำ้น ้ ำมนัเคร่ืองท่ีเคยใช้มำกกวำ่จะทดลองตรำ
สินคำ้อ่ืน ล ำดบัสุดทำ้ยเป็นควำมไวว้ำงใจในช่ือเสียงของบริษทัท่ีผลิตน ้ ำมนัเคร่ืองและควำมตั้งใจท่ีจะใช้
น ้ ำมนัเคร่ือง พบวำ่ผูบ้ริโภคแสดงควำมคิดเห็นว่ำจะตั้งใจท่ีจะใช้น ้ ำมนัเคร่ืองจะไม่แนะน ำผลิตภณัฑ์หรือ
ตรำสินคำ้น ้ ำมนัเคร่ืองเก่ำให้กบัผูบ้ริโภคอ่ืน รองลงมำจะแนะน ำผลิตภณัฑ์และตรำสินคำ้น ้ ำมนัเคร่ืองตรำ
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สินคำ้ใหม่ให้กบัเพื่อนร่วมงำนและเพื่อนบำ้น และมีควำมตั้งใจท่ีจะใช้น ้ ำมนัเคร่ืองตรำสินคำ้ใหม่ในคร้ัง
ต่อไป  

 
ข้อแนะน าในการท าวจัิย 

งำนวจิยัในคร้ังน้ีจะเห็นวำ่กำรท่ีจะท ำใหผู้บ้ริโภคมีควำมตั้งใจท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ำมนัเคร่ืองนั้น เกิด
จำกกระบวนกำรทำงกำรตลำดของบริษทัท่ีใช้ส่วนประสมกำรตลำด เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภำพ มีรำคำท่ี
เหมำะสมกับต้นทุนของผูบ้ริโภค มีช่องทำงกำรตลำดท่ีสะดวก มีกำรส่งเสริมและส่ือสำรกำรตลำดให้
ผูบ้ริโภคมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจมำกข้ึน แต่จะต้องผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงกำรรับรู้และปรับทศันคติของ
ผูบ้ริโภคให้เห็นถึงคุณสมบติัท่ีดีของผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัเคร่ืองจนเกิดควำมไวว้ำงใจในผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัเคร่ือง
ของบริษทัผำ่นตรำสินคำ้จึงจะท ำใหผู้บ้ริโภคเห็นวำ่มีควำมพร้อมท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ำมนัเคร่ืองในตรำสินคำ้
นั้นๆ 

 ส ำหรับขอ้เสนอแนะในงำนวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีกำรขยำยไปยงัเขตหรือจงัหวดัต่ำงๆ ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงแต่มีสภำพแวดลอ้มท่ีต่ำงกนั ซ่ึงอำจมีพฤติกรรมควำมตั้งใจท่ีจะใช้น ้ ำมนัเคร่ืองท่ีแตกต่ำงกนัได้  
และเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆ บำ้งเช่น ปัจจยัดำ้นควำมเช่ือมัน่ ปัจจยัดำ้นอำรมณ์ เพื่อพิสูจน์พฤติกรรมควำมตั้งใจใน
กำรใชน้ ้ำมนัเคร่ือง 

 
เอกสารอ้างองิ 
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ผลกระทบของการรับรู้ถึงความแพร่หลายของเทคโนโลย ีความปลอดภัย และความเส่ียงต่อ
ความตั้งใจในการยอมรับบริการระบบช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

The impact of perceived technology ubiquity,security and risk on mobile payment 
system service intention adoption 

 
หศัยบ์ดิน  ทำศรี1 

ธำดำธิเบศร์ ภูทอง2 
 

บทคัดย่อ 
 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำถึงผลกระทบของกำรรับรู้ถึงควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยี 
ควำมปลอดภยั และควำมเส่ียงต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย
กำรน ำทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรม (Diffusion of Innovation )มำท ำกำรศึกษำร่วมกนัในบริบทของกำร
ยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัด้ำนควำมง่ำยในกำรใช้งำน 
ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำน กำรรับรู้ถึงควำมปลอดภยั ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็น
ส่วนตวั ควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยี ควำมสำมำรถในกำรทดลองงำนได ้ควำมตั้งใจในกำรยอมรับศึกษำ
จำกกลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีประสบกำรณ์ใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจ ำนวน 153 คน เก็บขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถำมออนไลน์และแบบเอกสำร โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบสะดวก ทดสอบควำมเท่ียงของแต่
ละตวัแปรดว้ยกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำครอนแบค น ำผลมำวิเครำะห์ดว้ยค่ำสถิติต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำร
แจกแจงควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ทดสอบสมมติฐำนดว้ยกำรวเิครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณ  
 ผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นกำรแพร่หลำยของเทคโนโลยเีป็นปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อกำร
รับรู้ถึงควำมปลอดภยั รองลงมำคือ ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวัและควำมสำมำรถในกำรทดลองใชง้ำน
ไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั.05 นอกจำกน้ี ยงัพบว่ำปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ถึงควำมปลอดภยัเป็นปัจจยั
ส ำคญัท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ รองลงมำคือ ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำน และประโยชน์
ในเชิงเปรียบเทียบอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ตำมล ำดบั 
  
ค าส าคัญ:กำรแพร่กระจำยของนวตักรรม, กำรช ำระเงินผำ่นมือถือ, ระบบกำรช ำระเงิน, กระเป๋ำเงินดิจิทลั 
 
 
1นกัศึกษำระดบัปริญญำตรี หลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
2อำจำรยป์ระจ ำ สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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Abstract 
 The main purposes of this study are to investigate the impact of perceived technology 
ubiquity,security and risk on mobile payment system service intention adoption. Based on Diffusion of 
Innovation Theory (DOI). Which includes the privacy risk, ubiquity, trialability, ease of use, relative 
advantage, visibility, perceived of security and intention to adopt. The sample used in this research is a 
group of people who used service of them-payment 153 samples. An online and paper questionnaire survey 
wasadministrated by convenience sampling and data were collected to test the reliability of each variable 
with coefficientalpha. The data were analyzed through statistic methods such as descriptive statistics and 
test the hypothesis by using the multiple regression analysis. 
 Results showed that the factors that most significant positive impact on theperceived of security 
factor are ubiquity factor, privacy risk factor and trialability factor (p < 0.05). And the factors that most 
significant positive impact on the intention to adopt are perceived of security factor, visibility factor and 
relative advantage factor (p < 0.05),respectively. 
 
Keyword: Diffusion of innovation, Mobile-payment, Payment Systems, Mobile wallet 
 

บทน า 
 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีกำรพฒันำมำกข้ึนเป็นอยำ่งมำก  ช่วยให้สำมำรถท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
รวดเร็วมำกข้ึน มีควำมหลำกหลำยและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูใ้ช้งำน กำรพฒันำเทคโนโลยีส่งผลให้
เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมท่ีตอ้งพฒันำตำมอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่ือมต่อควำมสัมพนัธ์ผูค้นไดส้ร้ำงสังคม
ออนไลน์ ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆส่งผลให้เกิดกำรใชมื้อถือและคอมพิวเตอร์เป็นจ ำนวนมำกหน่ึงในเทคโนโลยี
ท่ีน่ำสนใจก็คือ ระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile-Payment) ท่ีช่วยให้ผูใ้ชง้ำนสำมำรถช ำระเงิน
ไดทุ้กท่ี  ทุกเวลำ  โดยท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งพกเงินสดไปกบัตวั ก็สำมำรถช ำระเงินผำ่นบริกำรบนโทรศพัทมื์อถือ
ได้และยงัสะดวกกว่ำกำรใช้บตัรเงินสดอีกดว้ย  โดยผูใ้ช้งำนไม่ตอ้งพกบตัรจ ำนวนมำกปัจจุบนัได้มีกำร
พฒันำออกแบบหลำกหลำย ตวัอยำ่งเช่น แอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นเหมือนบตัรเครดิตเสมือน (Virtual Credit Card)  
ท่ีผูใ้ชส้ำมำรถใชจ่้ำยไดเ้สมือนกบับตัรเครดิตจริง  หรือรูปแบบ  Mobile Wallet  เป็นเหมือนกบักระเป๋ำเงินท่ี
สำมำรถใส่เงินไดจ้ำกหลำยๆวิธี ไม่วำ่จะเป็น กำรเติมเงิน หรือ โอนผำ่นธนำคำร  และยงัมีกำรซ้ือขำยของ
ผำ่นเวบ็ไซตท่ี์สำมำรถท ำธุรกรรมและจ่ำยเงินดว้ยโทรศพัทมื์อถือระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดมี้
กำรใชง้ำนท่ีมำกข้ึนมำกกวำ่ในอดีต  จ  ำนวนกำรใชง้ำนยงัเพิ่มข้ึน จำกปี พ.ศ. 2559 มีจ ำนวน 39.2 ลำ้นบญัชี
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ในปี พ.ศ.2560 เพิ่มเป็น 50.6 ลำ้นบญัชี (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2560)ในต่ำงประเทศก็มีกำรใชง้ำนกนั
อยำ่งแพร่หลำย ในรำยงำน International Post Corporation เปิดเผยตวัเลขในปี 2016 จ ำนวน 41% ของ          อี
คอมเมิร์ซใน 26 ประเทศ ไดรั้บกำรช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีถึง 41% ในขณะท่ีไดรั้บผำ่นบตัรเครดิต
และบตัรเดบิตเพียง 18% เท่ำนั้น(Thongchai Cholsiripong , 2017) แสดงให้เห็นถึงควำมแพร่หลำยในกำรใช้
งำนทัว่โลกมีปัจจยัหลำยๆอย่ำงท่ีสนบัสนุนกำรเติบโตกำรใช้งำนช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รำยได้
ท่ีมำกข้ึน กำรเพิ่มข้ึนของธุรกิจ แต่ก็มีอุปสรรคท่ีตอ้งค ำนึงไม่ว่ำจะเป็นควำมสำมำรถโทรศพัท์ ตน้ทุน ท่ี
ส่งผลให้ควำมแพร่หลำยลดลง (กิตติ เหล่ำชุนสุวรรณ, 2552)อย่ำงไรก็ตำมในอนำคตคนไทยมีแนวโนม้ใน
กำรใชโ้ทรศพัทมื์อถือมำกข้ึนไปอีก ผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 73.3 เป็นร้อยละ 88.2 จำกจ ำนวน 
46.4 ลำ้นคนเป็น 55.6 ล้ำนคน(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชำติ, 2560) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหมี้โอกำสกำรใชง้ำนมำกข้ึนซ่ึงระบบกำรช ำระเงินในปัจจุบนัมีควำม
ปลอดภยัสูง ผูใ้ห้บริกำรหลำยรำยไดพ้ฒันำระบบควำมปลอดภยัเพื่อป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหลซ่ึงผูใ้ชค้วรศึกษำ
รูปแบบกำรใช้งำนและวิธีกำรรักษำควำมปลอดภยัก็สำมำรถใช้งำนระบบช ำระเงินได้ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภำพ 
 ระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีกำรใช้งำนท่ีมำกข้ึนไปอีกในอนำคตด้วย
ควำมสะดวก และควำมปลอดภยั ช ำระเงินไดทุ้กท่ีทุกเวลำ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำถึง
ปัจจยัต่ำง ๆท่ีส่งผลกระทบต่อกำรยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงจะช่วยให้เป็น
แนวทำงให้กบันกัพฒันำระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและธนำคำรต่ำง ๆให้มีควำมเหมำะสมกบั
ผูใ้ชง้ำนในบริบทของประเทศไทยใหม้ำกท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษำถึงปัจจยัดำ้นควำมง่ำยในกำรใชง้ำน ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ ควำมชดัเจนในกำร
ใชง้ำน กำรรับรู้ถึงควำมปลอดภยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 
 2. เพื่อศึกษำถึงปัจจัยด้ำนควำมเส่ียงด้ำนควำมเป็นส่วนตัว ควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยี 
ควำมสำมำรถในกำรทดลองงำนได ้ท่ีส่งผลต่อกำรรับรู้ถึงควำมปลอดภยัท ำให้เกิดกำรยอมรับกำรใช้งำน
บริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 

วธีิการวจัิย 
 

 กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรวจิยัเชิงปริมำณ ในเร่ืองกำรศึกษำถึงผลกระทบของกำรรับรู้ถึงควำมแพร่หลำย
ของเทคโนโลย ีควำมปลอดภยั และควำมเส่ียงต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผำ่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชแ้บบสอบถำมออนไลน์และเอกสำร เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำก 
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ผูใ้ชบ้ริกำรอินเทอร์เน็ตทัว่ไปท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใชง้ำนระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกลุ่ม
ตวัอยำ่งก ำหนดโดยใชโ้ปรแกรม G* Power (Version 3) (Faul, Erdfelder, Lang and Buchner, 2007) เป็น
เคร่ืองมือในกำรค ำนวณ ดว้ยระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบัควำมคลำดเคล่ือน 5% ผลกำรค ำนวณท ำ
ใหไ้ดข้นำดของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด153 คน จำกนั้นด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลจำกแบบสอบถำมออนไลน์
และกระดำษจำกกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ในกำรใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
โดยแบบสอบถำมประกอบดว้ยชุดค ำถำม 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นชุดค ำถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผูต้อบแบบสอบถำม ส่วนท่ี 2 เป็นชุดค ำถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจใชร้ะบบช ำระเงินผำ่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ  ำนวน 24 ขอ้ค ำถำม โดยมำตรวดัท่ีใชเ้พื่อวเิครำะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีคือ มำตรวดั 5 ระดบั 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 งำนวิจยัน้ีศึกษำเก่ียวกบัผลกระทบของกำรรับรู้ถึงควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยี ควำมปลอดภยั 
และควำมเส่ียงต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยผูว้จิยัไดน้ ำกำร
น ำทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวตักรรม (Diffusion of Innovation ) (Rogers, E. M. ,1995) มำท ำกำรศึกษำ
ร่วมกนัในบริบทของกำรยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัดำ้น
ควำมง่ำยในกำรใช้งำนประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบควำมชดัเจนในกำรใช้งำนกำรรับรู้ถึงควำมปลอดภยั
ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวัควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยีควำมสำมำรถในกำรทดลองงำนไดค้วำม
ตั้งใจในกำรยอมรับ 

ความง่ายในการใช งาน
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ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 
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สมมติฐานงานวจัิย 
 
 จำกกรอบแนวคิดในกำรวจิยัขำ้งตน้ สำมำรถน ำมำสร้ำงสมมติฐำนงำนวจิยัไดด้งัแสดงในตำรำงท่ี 1 
 

ตำรำงท่ี 1 สมมติฐำนงำนวิจยั 
สมมุติฐาน รายละเอยีด 

H1 ควำมง่ำยในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 

H2 ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 

H3 ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 

H4 ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 

H5 ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั 

H6 กำรแพร่หลำยของเทคโนโลยเีป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั 

H7 
ควำมสำมำรถในกำรทดลองใช้งำนได้เป็นปัจจยัท่ี ส่งผลเชิงบวกต่อควำมรับรู้ถึงควำม
ปลอดภยั 

  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 งำนวิจัยฉบับน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณลักษณะกำรวิจัยเชิงส ำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมเป็น
เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประชำกรในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ช้งำนระบบช ำระเงินผ่ำน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี จ ำนวน31,641,487 คน (ธนำคำรแห่งประเทศไทย,2560) ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งส ำหรับ
กำรศึกษำน้ีมีจ ำนวน 153 คน โดยเน้นไปท่ีกลุ่มผู ้ใช้งำนระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมี
ประสบกำรณ์ในกำรใชง้ำนจริง เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยำ่งท่ีเลือกเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยัมำกท่ีสุด 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 งำนวิจยัน้ีจะท ำกำรเก็บตวัอย่ำงจำกกลุ่มตวัอย่ำงผูใ้ชบ้ริกำรระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
โดยใช้แบบสอบถำมเอกสำรและออนไลน์ในกำรเก็บขอ้มูล จำกนั้นด ำเนินกำรแจกแบบสอบถำมเอกสำร 
และส่งแบบสอบถำมออนไลน์ผ่ำนทำงไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และชุมชนเครือข่ำยสังคมเฟซบุ๊ก เป็นตน้ 
โดยท ำกำรเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน มกรำคม ถึงเมษำยน 2560 
 กำรวิจยัมีกำรทดสอบเคร่ืองมือ โดยทดสอบควำมเหมำะสม (Pre-Test) ของแบบสอบถำมงำนวิจยั
กบักลุ่มตวัอย่ำง จ  ำนวน 10 คน เพื่อประเมินถึงควำมเขำ้ใจและควำมง่ำยของค ำถำม หลังจำกปรับปรุง
แบบสอบถำมแลว้ ท ำกำรเก็บขอ้มูลเพื่อทดสอบควำมเหมำะสมเบ้ืองตน้ (Pilot Test) กบักลุ่มตวัอยำ่งอีก 30 
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คน โดยท ำกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำของครอนแบค (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบควำมเท่ียงของ
แต่ละ Construct และวเิครำะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  เพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัมำกให้อยูใ่น
องค์ประกอบเดียวกัน ท ำให้ได้จ  ำนวนตัวแปรท่ีน้อยลง รวมทั้ งกำรปรับปรุงค ำถำมอีกคร้ัง เพื่อให้
แบบสอบถำมครอบคลุมวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ และปัจจยัทั้งหมดท่ีตอ้งกำรศึกษำ ก่อนกำรเก็บขอ้มูล
จริงกบักลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 153คน 
 
วธีิวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 งำนวิจยัน้ีหลงัจำกไดรั้บแบบสอบถำมกลบัคืนมำแลว้ จะท ำกำรตรวจสอบเพื่อให้คะแนนและท ำ
กำรประมวลผลดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ เพื่อหำค่ำสถิติและวเิครำะห์ขอ้มูลตำมล ำดบั ดงัน้ี 
 1. กำรวิเครำะห์ปัจจยั (Factor Analysis)  เพื่อจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กันมำกให้อยู่ใน
องคป์ระกอบเดียวกนั ท ำใหไ้ดจ้  ำนวนตวัแปรท่ีนอ้ยลง 
 2. กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟ่ำของครอนแบค (Cronbach’s alpha) เพื่อทดสอบควำมเท่ียงของ
แต่ละ Construct 
 3. กำรทดสอบสมมติฐำนด้วยกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression)เพื่อ
วเิครำะห์หำควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีหลำยๆตวัแปรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบัตวัแปรตำม 1 ตวัแปร ซ่ึง
ในกำรวิจัยคร้ังน้ีใช้ค่ำควำมเช่ือมั่นท่ีระดับร้อยละ 95(=0.5)เป็นเกณฑ์ในกำรยอมรับหรือปฏิเสธ
สมมติฐำนกำรวจิยั 
 4. กำรวิเครำะห์สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยน ำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยำ่ง เช่น กำรค ำนวณจ ำนวนร้อยละ และ ค่ำเฉล่ีย 
 

ผลการวจัิย 
 
 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 
 ขอ้มูลท่ีจดัเก็บจำกกลุ่มตวัอย่ำงถูกน ำไปทดสอบขอ้มูลขำดหำย (Missing data) และขอ้มูลสุดโต่ง 
(Outliers)นอกจำกน้ียงัทดสอบว่ำข้อมูลมีกำรกระจำยแบบปกติ (Normal) มีควำมสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 
(Linearity) มีภำวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) และมีภำวะร่วมเส้นตรง (Singularity) หรือไม่ ผลกำร
ทดสอบพบวำ่ขอ้มูลไม่มีปัญหำดำ้นขอ้มูลขำดหำย ขอ้มูลสุดโต่ง และขอ้มูลมีกำรกระจำยเป็นแบบปกติ มี
ควำมสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงและไม่มีปัญหำภำวะร่วมเส้นตรงพหุและภำวะร่วมเส้นตรง ดงักล่ำว 
 งำนวิจยัน้ีไดท้ดสอบสอบควำมเท่ียงของแบบสอบถำม โดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธ์อลัฟ่ำ
ของครอนแบค พบว่ำทุกตวัแปรมีค่ำมำกกว่ำ 0.7 จึงถือว่ำมีควำมเช่ือถือได้ส ำหรับงำนวิจยัแบบ Basic 
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research (Hair et al., 1998) นอกจำกน้ียงัได้ทดสอบควำมตรงของแบบสอบถำม ด้วยกำรวิเครำะห์ปัจจยั
(Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท่ี์ขอ้ค ำถำมท่ีจบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมีค่ำ Factor loading ไม่นอ้ยกวำ่ 
0.5 ผลกำรวเิครำะห์องคป์ระกอบไดจ้ ำนวนปัจจยัทั้งหมด 7ปัจจยัไดแ้ก่ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน ประโยชน์ใน
เชิงเปรียบเทียบควำมชดัเจนในกำรใชง้ำนกำรรับรู้ถึงควำมปลอดภยัควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวั ควำม
แพร่หลำยของเทคโนโลย ีควำมสำมำรถในกำรทดลองงำนไดค้วำมตั้งใจในกำรยอมรับ 

 
ตำรำงท่ี 2 ค่ำสัมประสิทธ์อลัฟ่ำของครอนแบค 

 
ปัจจัย ค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าของครอนแบค 
ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน 0.772 
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 0.765 
ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำน 0.775 
ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั 0.839 
ควำมสำมำรถในกำรทดลองใชง้ำนได ้ 0.783 
กำรแพร่หลำยของเทคโนโลย ี 0.894 
ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวั 0.793 
ควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 0.805 

  
ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 72.8 ช่วงอำยุตั้งแต่ 21-25ปี ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 88.6กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีระดบักำรศึกษำสูงสุดท่ีระดบัปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 91.1 ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษำคิดเป็นร้อยละ 83.5มีรำยไดส่้วนบุคคลต่อเดือนนอ้ยกวำ่ 10,000 บำท
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 86.7 ส่วนใหญ่เคยใชบ้ริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมำกกวำ่10 
คร้ัง คร้ัง ในรอบ 1 ปี ท่ีผำ่นมำ คิดเป็นร้อยละ81.6 
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) โดยใชค้่ำ p-value ท่ีนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 0.05 เป็นตวัก ำหนดนยัส ำคญัทำงสถิติ ผลกำรทดสอบ
สมมติฐำน พบว่ำ ยืนยนัสมมติฐำนท่ี 2 สมมติฐำนท่ี 3 สมมติฐำนท่ี 4 สมมติฐำนท่ี 5 สมมติฐำนท่ี 6 และ
สมมติฐำนท่ี 7 ดว้ยค่ำ p-value ท่ีนอ้ยกวำ่ 0.05 อีกทั้งค่ำเฉล่ียควำมคลำดเคล่ือน (Residual Mean) ลว้นเป็น 0 
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คือ ค่ำควำมคลำดเคล่ือนนั้นคงท่ี ซ่ึงจะไม่เกิด Heteroscedasticity และไม่มีควำมสัมพนัธ์ร่วมเชิงพหุเส้น 
(Multicollinearity) ดว้ยค่ำ Tolerance ท่ีเขำ้ใกล ้1 และค่ำ VIF ไม่เขำ้ใกล ้10 ดงัแสดงในตำรำงท่ี 3 
 

ตำรำงท่ี 3 ผลกำรทดสอบของ 9 สมมติฐำน 
 

สมมติฐาน p-value Beta R2 Tolerance VIF 
Residual 

Mean 
1. ควำมง่ำยในกำรใชง้ำนเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับ 

0.137 0.152 0.736 0.222 4.514 0.000 

2. ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับ 

0.046* 0.217 0.736 0.217 4.598 0.000 

3. ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำนเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับ 

0.006* 0.175 0.736 0.870 1.416 0.000 

4. ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อ
ควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 

0.000* 0.334 0.736 0.706 1.918 0.000 

5. ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็น
ส่วนตวัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อควำมรับรู้ถึงควำม
ปลอดภยั 

0.000* 0.384 0.723 0.587 1.703 0.000 

6. กำรแพร่หลำยของเทคโนโลยี
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อ
ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั 

0.008* 0.199 0.723 0.515 1.941 0.000 

7. ควำมสำมำรถในกำรทดลอง
ใชง้ำนไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อควำมรับรู้ถึงควำม
ปลอดภยั 

0.000* 0.319 0.723 0.636 1.572 0.000 

*p-value < 0.05 
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 1 พบวำ่ ควำมง่ำยในกำรใช้งำนไม่มีควำมสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อควำมตั้งใจใน
กำรยอมรับ 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 2 พบว่ำ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับเป็น0.217ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 สอดคลอ้งกบังำนวิจยัท่ีวำ่กำรรับรู้ของแต่ละบุคคลใน
ดำ้นควำมไดเ้ปรียบสัมพทัธ์ของเทคโนโลยีใหม่ส่งผลต่อกำรใช้งำนท่ีจะยอมรับกำรใช้เทคโนโลยีท่ีดีกว่ำ
(Moore &Benbasat, 1991, Rogers, 1995) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 3 พบวำ่ ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับ เป็น 0.175ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05สอดคลอ้งกบังำนวิจยัท่ีว่ำกำรมองเห็นไดเ้ป็นปัจจยั
บ่งช้ีท่ีส ำคญัของเทคโนโลยีในควำมหลำกหลำยของพื้นท่ี ส่งผลให้ท่ีมีโอกำสมำกข้ึนท่ีคนจะใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีมีกำรใชง้ำน(Agarwal & Prasad, 1997; Hsu et al., 2007; VanSlyke et al., 2007) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 4 พบวำ่ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับเป็น 0.334ท่ีระดบันัยส ำคญั 0.05สอดคล้องกบังำนวิจยัท่ีว่ำกำรรักษำควำมปลอดภยั
สำมำรถมีผลกระทบในเชิงบวกต่อทั้งควำมน่ำเช่ือถือและกำรยอมรับ (Schierz et al., 2010; Zhou, 2011a, 
2011b) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 5 พบวำ่ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อ
ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยัเป็น 0.384ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 สอดคลอ้งกบังำนวิจยักำรรับรู้ของควำมเป็น
ส่วนตวัและกำรรับรู้ของกำรรักษำควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อควำมไวว้ำงใจต่อลูกคำ้  
(R. Mekovec*and Ž. Hutinski) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 6 กำรแพร่หลำยของเทคโนโลยเีป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมรับรู้
ถึงควำมปลอดภยัเป็น 0.199ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05สอดคลอ้งกบังำนวจิยัท่ีวำ่กำรท่ีเทคโนโลยีสำมำรถใชไ้ด้
หลำยสถำนท่ีและแพร่หลำย ส่งผลให้ดูมีควำมสำมำรถมำกข้ึนช่วยท ำให้เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือและควำม
ไวว้ำงใจ (Zhou, 2011a) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนท่ี 7 พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรทดลองใช้งำนได้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยัเป็น 0.319ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05สอดคลอ้งกบังำนวิจยัท่ีวำ่กำรทดลองได้
ช่วยให้ผู ้ใช้บริกำรมีโอกำสท่ีจะทดลองกับเทคโนโลยีก่อนท่ีจะท ำให้กำรใช้งำนช่วยให้ผูใ้ช้ใช้งำน
สะดวกสบำยมำกข้ึนกบักำรบริกำรเอำชนะควำมกงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชง้ำน และควำมปลอดภยั(Moore 
&Benbasat, 1991Arvidsson, N, 2014.) 
 
 จำกผลกำรวจิยัขำ้งตน้  สำมำรถสร้ำงตวัแบบของผลกำรวจิยั  ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัแสดงในภำพท่ี  2 
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ความง่ายในการใช งาน

                  
           

              
         

               
              

              
                          

      

H5+

0.319*

                  
   

                
       

หมำยเหตุ:   * ตวัแปรอิสระมีผลต่อตวัแปรตำมท่ีระดบันยัส ำคญั p <0.05 
 

ภำพท่ี 2 ตวัแบบของผลกำรวิจยัผลกระทบของกำรรับรู้ถึงควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยี ควำมปลอดภยั 
และควำมเส่ียงต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 เม่ือพิจำรณำตวัแปรตำม คือ ควำมตั้งใจในกำรยอมรับ พบว่ำตวัแปรอิสระ ควำมง่ำยในกำรใช้งำน
ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำนและควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยัส่งผลในเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับอยำ่ง
มีนยัส ำคญั ในขณะท่ีควำมง่ำยในกำรใชง้ำนไม่ส่งต่อต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ 
 นอกจำกน้ีเม่ือพิจำรณำตวัแปรตำม คือ ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั พบวำ่ตวัแปรอิสระ ควำมเส่ียง
ดำ้นควำมเป็นส่วนตวักำรแพร่หลำยของเทคโนโลยี และควำมสำมำรถในกำรทดลองใชง้ำนไดส่้งผลในเชิง
บวกต่อควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั อยำ่งมีนยัส ำคญั ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนของกำรวิจยั
ไดด้งัแสดงในตำรำงท่ี 4 
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ตำรำงท่ี 4 สรุปผลกำรทดสอบสมมุติฐำนของกำรวจิยั 
 

สมมุติฐาน รายละเอยีด ผลการทดสอบ 

H1 
ควำมง่ำยในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจใน
กำรยอมรับ 

ไม่ยนืยนั 

H2 
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจ
ในกำรยอมรับ 

ยนืยนั 

H3 
ควำมชดัเจนในกำรใชง้ำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจ
ในกำรยอมรับ 

ยนืยนั 

H4 
ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจ
ในกำรยอมรับ 

ยนืยนั 

H5 
ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
รับรู้ถึงควำมปลอดภยั 

ยนืยนั 

H6 
กำรแพร่หลำยของเทคโนโลยเีป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
รับรู้ถึงควำมปลอดภยั 

ยนืยนั 

H7 
ควำมสำมำรถในกำรทดลองใชง้ำนไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อ
ควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยั 

ยนืยนั 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 งำนวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำถึงผลกระทบของกำรรับรู้ถึงควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยี ควำม
ปลอดภยั และควำมเส่ียงต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับบริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยกลุ่ม
ตวัอยำ่งของงำนวิจยัน้ี  ไดแ้ก่  ผูใ้ชบ้ริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกลุ่มตวัอยำ่งก ำหนดโดยใช้
โปรแกรม G* Power (Version 3) (Faul, Erdfelder, Lang and Buchner, 2007) เป็นเคร่ืองมือในกำรค ำนวณ 
ด้วยระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดับควำมคลำดเคล่ือน 5% และสร้ำงแบบสอบถำมออนไลน์และ
กระดำษในกำรเก็บข้อมูลเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู ้ตอบแบบสอบถำม โดยกำรวำง URL ของ
แบบสอบถำมไวบ้นเครือข่ำยสังคมเฟซบุ๊กของผูว้จิยั และกระจำยไปยงักลุ่มตวัอยำ่งโดยตรง ซ่ึงมีผูต้อบแบบ
สอบทั้งส้ิน153 ชุด จำกนั้นน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำวิเครำะห์ทำงสถิติ  โดยมีกำรประเมินควำมเท่ียงของเคร่ืองมือ
ท่ีใชด้ว้ยค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำของครอนแบค (Cronbach’s alpha) กำรวิเครำะห์ปัจจยั (Factor Analysis) และ
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กำรตรวจสอบควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรอิสระหลำยตวักบัตวัแปรตำม  เพื่อน ำไปพยำกรณ์ค่ำของตวัแปร
ตำมดว้ยกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
ผลท่ีได้รับจำกงำนวิจยัพบว่ำ  ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำร
ยอมรับ  แสดงให้เห็นว่ำเม่ือผูใ้ช้งำนได้ใช้ ระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ท่ีได้ออกแบบมำให้
สำมำรถใชง้ำนไดมี้ประสิทธิภำพมำกกวำ่จะท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรรู้สึกถึงควำมพฒันำของบริกำร ท ำให้เกิดควำม
เช่ือมัน่ในกำรใชง้ำนท่ีมีควำมสำมำรถมำกกวำ่ ซ่ึงคนทัว่ไปจะเลือกใชบ้ริกำรท่ีดีกวำ่ สอดคลอ้งกบังำนวิจยั
ของ(Moore &Benbasat,1991) ต่อมำพบว่ำ ควำมชัดเจนในกำรใช้งำนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
ตั้งใจในกำรยอมรับ  ช้ีใหเ้ห็นวำ่บริกำรท่ีสำมำรถแสดงกำรใชบ้ริกำรใหก้บับุคคลอ่ืนไดจ้ะช่วยส่งเสริมควำม
แพร่หลำย  ท ำใหมี้คนใชบ้ริกำรมำกข้ึน  และบริกำรระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีแพร่หลำยมีคน
ใชง้ำนมำกจะมีโอกำสท่ีผูค้นจะมำใชง้ำนมำกกวำ่บริกำรใหม่ๆท่ียงัไม่ไดรั้บควำมนิยม  จ  ำนวนคนท่ีใชง้ำน
มำกท ำให้ดูมีควำมน่ำเช่ือถือมำกกวำ่  และควำมน่ำเช่ือถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรยอมรับในบริกำร
ในระดบัมำกท่ีสุด (กิตติ เหล่ำชุนสุวรรณ, 2552) และควำมรับรู้ถึงควำมปลอดภยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวก
ต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ  บริกำรท่ีสำมำรถแสดงใหเ้ห็นถึงควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน  ไม่มีขอ้มูลของ
ผูใ้ชบ้ริกำรร่ัวไหลออกมำ บ่งบอกถึงประสิทธิภำพของบริกำรท่ีใชง้ำน  โดยเฉพำะบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัเงิน  กำรท่ีบริกำรมีควำมปลอดภยัมำกจะยิ่งช่วยให้ผูใ้ช้บริกำรหันมำใช้งำนมำกข้ึน
สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ(Schierz et al., 2010; Zhou, 2011a, 2011b) ต่อมำ ควำมเส่ียงดำ้นควำมเป็นส่วนตวั  
กำรแพร่หลำยของเทคโนโลยี  และควำมสำมำรถในกำรทดลองใชง้ำนไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อควำม
รับรู้ถึงควำมปลอดภยั  กำรท่ีผูใ้ช้งำนสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปลอดภยัได้ จะตอ้งมีบริกำรท่ีสำมำรถเก็บ
ขอ้มูลควำมเป็นส่วนตวัไดดี้  ขอ้มูลของผูใ้ชง้ำนหำกเกิดกำรร่ัวไหลจะส่งผลใหบ้ริกำรไม่น่ำเช่ือถือ  ลดควำม
ไวใ้จของลูกคำ้และเสียลูกคำ้บำงกลุ่มไปควำมแพร่หลำยของเทคโนโลยีช่วยใหก้ำรใชง้ำนดูมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึนสำมำรถใชไ้ดทุ้กท่ี  ทุกเวลำ กำรท่ีผูอ่ื้นสำมำรถเห็นกำรใชง้ำนจำกคนอ่ืนจะช่วยท ำใหค้วำมน่ำเช่ือถือ
มำกข้ึนตำมไปดว้ย (Lu et al., 2011) และกำรทดลองใชง้ำนช่วยให้ผูใ้ชบ้ริกำรไดท้ดลองใชง้ำนก่อนใชง้ำน
จริง ช่วยลดควำมกงัวลในกำรใช้งำนและยงัสำมำรถใช้งำนได้จริงได้สะดวกสบำยมำกข้ึน ส่งผลให้เกิด
ควำมรู้สึกปลอดภัยในกำรใช้งำนสอดล้องกับงำนวิจัย(Chellappa&Pavlou, 2002,Huh, Verma,Rayala, 
&Bobba, 2017) ในขณะท่ีควำมง่ำยในกำรใชง้ำนไม่ส่งผลในเชิงบวกต่อควำมตั้งใจในกำรยอมรับ แสดงให้
เห็นวำ่บริกำรระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งใช้งำนไดง่้ำยมำกไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ยอมรับกำรใชง้ำน 
 
 
 
 



310 

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกงำนวจิยัแบ่งเป็นดำ้นทฤษฎีและดำ้นกำรน ำไปปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ประโยชน์ในด้านทฤษฎ ี
 ผลของงำนวิจยัท ำให้เกิดกำรสร้ำงตวัแบบท่ีใช้ในกำรอธิบำยควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัต่ำงๆท่ี
ส่งผลต่อควำมตั้งใจใช้บริกำรระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยสำมำรถน ำกำรน ำทฤษฎีกำร
แพร่กระจำยนวตักรรม (Diffusion of Innovation )มำเป็นกรอบทำงกำรศึกษำและสอดคลอ้งกบังำนวิจยัใน
อดีตอีกทั้งผลของงำนวิจยัสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดงำนวจิยัในอนำคตได ้เช่น 
ศึกษำเพิ่มเติมในปัจจยัอ่ืนๆท่ียงัไม่ไดท้  ำกำรศึกษำในงำนวจิยัน้ี 
2. ประโยชน์ด้านการน าไปปฏิบัติ 
 ประโยชน์ในภำคปฏิบติัจำกงำนวิจยัน้ี สำมำรถน ำไปประยุกต์ใชเ้ขำ้กบัธุรกิจได ้โดยแยกออกเป็น
มุมมองต่ำงๆ ดงัน้ี  
 1. ผูป้ระกอบกำรท่ีใชร้ะบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 ผูป้ระกอบกำรท่ีต้องกำรใช้ระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขันได้อย่ำงมี ควรให้ควำมส ำคัญกับระบบกำรท ำงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และปลอดภยั  โดยกำรวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดใหผู้ใ้ชบ้ริกำรเห็นถึงประโยชน์ท่ี
จะไดรั้บจำกกำรใชง้ำนระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีควำมสำมำรถดำ้นควำมปลอดภยัท่ีสำมำรถท ำ
ให้ผูใ้ช้งำนเช่ือมัน่และใช้ได้อย่ำงมัน่ใจ และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยท่ี
สนใจ 
 2. ผูพ้ฒันำและออกแบบระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 ในด้ำนประโยชน์เชิงเปรียบเทียบนักพฒันำและออกแบบระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยกำรพฒันำระบบกำร
ใช้งำนให้มีประสิทธิภำพท่ีสูงกว่ำคู่แข่ง  ควำมเร็วในกำรด ำเนินกำรระบบจะตอ้งมีควำมรวดเร็ว  ไม่มีกำร
ติดขดั  หรือ ตอบสนองชำ้ ผูใ้ชง้ำนอำจจะเกิดควำมไม่พอใจแลว้เปล่ียนไปใชบ้ริกำรของเจำ้อ่ืนได ้ มีหนำ้ตำ
ของระบบท่ีน่ำดึงดูดและเหมำะสมกบักำรใชง้ำนบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 ในด้ำนของควำมปลอดภยั นกัพฒันำและออกแบบระบบช ำระเงินผ่ำนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีควรให้
ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัเป็นอยำ่งมำก  ถำ้หำกขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริกำรหลุดออกมำสู่สำธำรณะ สำมำรถ
บ่งบอกถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีไม่ได้คุณภำพในเร่ืองด้ำนควำมปลอดภยั และลูกคำ้จะหมดควำม
เช่ือมัน่ในกำรใช้งำนบริกำร  ระบบควำมปลอดภยัควรมีกำรพฒันำให้ทนักบัยุคสมยัด้วยเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัมีกำรพฒันำท่ีรวดเร็ว อำจท ำใหเ้กิดเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีสำมำรถหำช่องทำงในกำรเจำะเขำ้ระบบได ้
 ในดำ้นควำมสำมำรถในกำรทดลองใชง้ำนได ้นกัพฒันำและออกแบบควรพฒันำให้สำมำรถทดลอง
ใช้งำนแล้วสำมำรถเรียนรู้กำรท ำงำนไดท้ั้งหมด  อำจมีกำรแนะน ำผูใ้ช้บริกำรใหม่ให้สำมำรถใช้งำนได้มี
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รวดเร็วมำกข้ึน  และยงัสำมำรถใส่กำรเก็บขอ้มูลถึงขอ้ดีขอ้เสียของกำรใชบ้ริกำรหลงัจำกกำรไดท้ดลองใช้  
สำมำรถน ำไปพฒันำใหท้ ำงำนไดเ้หมำะสมกบัผูใ้ชบ้ริกำร สร้ำงควำมพึงพอใจกบัผูใ้ชบ้ริกำรทั้งเก่ำและใหม่
ไดดี้ยิง่ข้ึน  
 
งานวจัิยในอนาคต 
 กำรต่อยอดกำรวจิยัสำมำรถท ำไดใ้นหลำยๆ แนวทำงดงัน้ี 
 1. ศึกษำเพิ่มเติมเก่ียวกบักลุ่มตวัอยำ่งใหก้วำ้งข้ึน โดยกำรเปรียบเทียบระหวำ่งคนไทยกบัคนต่ำงชำติ 
เพื่อหำควำมแตกต่ำงท่ีเกิดจำกปัญหำดำ้นสังคม วฒันธรรม และสภำพแวดลอ้มท่ีแตกต่ำงกนั 
 2. เพื่อให้ไดผ้ลกำรวจิยัท่ีครอบคลุมยิ่งข้ึนอำจขยำยผลไปศึกษำ โดยท ำกำรเปรียบเทียบระหวำ่งกำร
ใชง้ำนระบบช ำระเงินผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่ำงกนั จะส่งผลต่อควำมตั้งใชบ้ริกำรท่ีแตกต่ำงกนัหรือไม่ 
อยำ่งไร  
 3. น ำกรอบกำรวิจยัน้ี ไปศึกษำเพิ่มเติมในบริบทของกำรใช้งำนเทคโนโลยีอ่ืนๆในประเทศไทย
ต่อไป 
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